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Moment de profundă semnificație din 
vasta activitate constructivă desfășurată
in anii socialismului pentru dezvoltarea 
și înfrumusețarea capitalei patriei, 

a tuturor localităților țării
A

N ITOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CO TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU 
A INAUGURAT LUCRĂRILE DE CONSTROCTIE LA „CASA REPORLICH"

I

SI BULEVARDUL „VICTORIA SOCIALISMULUI
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu semnînd pergamentul ce a fost introdus la temelia Casei Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a inaugu
rat, luni, 25 iunie, lucrările de construcție a Casei Republicii 
și Bulevardului Victoria Socialismului.

Secretarul general al parțidului, 
președintele Republicii, a introdus 
apoi pergamentul purtind sigiliul
(Continuare în pag. a IlI-a)
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intr-o atmosferă cordială 
abordate aspecte ale dez- 
continuare, a relațiilor de 
dintre România si Islanda

reluarea și consolidarea politicii 
destindere, reglementarea stări- 
conflictuale, a tuturor diferende- 
dintre staid numai prin mijloace 

prin tratative.

Initiate și concepute sub îndru
marea directă și cu participarea 
nemijlocită a conducătorului partidu
lui și statului, viitoarele construcții 
reprezintă o etapă de cea mai mare 
însemnătate în acțiunea de sistema
tizare și modernizare, de dezvoltare 
urbanistică a capitalei României so
cialiste.

Casa Republicii, Bulevardul Victo
ria Socialismului, celelalte mari an
sambluri și obiective edilitare de 
anvergură fac parte din amplul pro
gram de înnoire din temelii a aces
tui vast perimetru urbanistic din 
sud-vestul Bucureștiului. .

Operă arhitectonică monumentală 
care își așază piatra de temelie in 
al 40-lea an de viață liberă și inde

pendentă a țării. în anul Congresu
lui al XIII-lea al partidului, ea poar
tă. asemenea tuturor marilor ctitorii 
din ultimele două decenii, ampren
ta gîndirii cutezătoare, a activită
ții revoluționare desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, consa
crată ridicării permanente a Româ
niei socialiste pe cele mai înalte 
trepte ale civilizației și progresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au semnat, 
luni dimineața, în cadrul unei so
lemnități desfășurate la sediul Comi
tetului Central al partidului, perga
mentul ce va fi introdus la temelia 
construcției Casei Republicii din 
vastul ansamblu arhitectonic.

La ceremonie au luat parte tova-

rășii : Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Nicolae Constantin, 
Ion Dincă, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Arldrei, Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu,

„Astăzi, 25 iunie 1984, în
revoluției de eliberare socială și națională, de dezvoltare liberă 
și independentă a României, am inaugurat lucrările de con
strucție la Casa Republicii și Bulevardul Victoria Socialismu
lui, mărețe și luminoase ctitorii ale acestei epoci de adinei 
transformări înnoitoare, construcții monumentale ce vor dăinui 
peste veacuri, ca o impresionantă mărturie a voinței locuitori
lor Bucureștiului, a întregului popor român, de a conferi dem
nitate și măreție Capitalei țării, patriei noastre socialiste1'.

Momentul în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au așezat semnăturile 
pe pergament a fost marcat cu vii 
aplauze de cei prezenți.

Marin Enache, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 
Elena Nae, Ion Radu, Ion Stoian, 
Ioan Totu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Silviu Curticeanu, Constantin Radu, 
Gheorghe Stoica.

Pergamentul poartă stema Republi
cii Socialistei, România, Încadrată de 
drapelele țării și partidului, și are 
inscrise, cu îitere de aur1, cuvintele : 
al patruzecilea an al aniversării

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni după-amia- 
ză, delegația parlamentară din Islan
da, condusă de Thorvaldur Gardar 
Kristjansson, președintele parlamen
tului, care efectuează o vizită in țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Din delegație fac parte Ingvar Gis- 
lason, președintele Camerei Inferioa
re a parlamentului, Salome Thor- 
kelsdottir, președintele Camerei Su
perioare a parlamentului, Svavar 
Gestsson și Magnus Magnusson, de- 
putați.

Conducătorul delegației a mulțumit 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea de a vizita .România și 
de a cunoaște nemijlocit înfăptuiri 
ale poporului nostru în dezvoltarea 
multilaterală a tării.

Salutînd pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că vizita 
delegației parlamentare islandeze in 
țara noastră este o expresie a bu
nelor raporturi dintre cele două țări 
și popoare, a dorinței acestora uJ a 
le dezvolta tot mai mult.

în cadrul întrevederii — care s-a 
desfășurat 
— au fost 
voltării, in 
colaborare 
in domenii de interes reciproc. S-a 
apreciat, totodată, că există condiții 
pentru a asigura acestor raporturi 
un conținut tot mai bogat, corespun
zător dorinței celor două țări și po
poare. cauzei generale a păcii și în
țelegerii internaționale.

Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale vieții politice mondiale, s-a 
exprimat îngrijorarea față de agra
varea deosebită a situației interna
ționale ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, a politicii de for
ță și de extindere a zonelor de in
fluență. S-a apreciat că este necesar 
să se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru reducerea tensiunii din viata 
internațională, pentru dezarmare, în 
primul rînd dezarmare nucleară, pen
tru 
de 
lor 
lor 
pașnice,

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că trebuie făcut totul pen
tru asigurarea păcii, pentru oprirea 
amplasării rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune pe continentul 
european și a contramăsurilor anun
țate de U.R.S.S., pentru reluarea ne
gocierilor sovieto-americane, în ve
derea realizării unei înțelegeri care 
să ducă la eliberarea continentului 
de rachetele nucleare cu rază medie 
de acțiune și apoi de orice fel de 
arme nucleare.

în timpul convorbirilor au fost 
puse în evidentă contribuția activă 
pe care parlamentele și parlamenta
rii din întreaga lume pot și trebuie 
să o aducă la îmbunătățirea clima
tului politic mondial, la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane, la asigurarea păcii pe con
tinentul european și în întreaga 
lume, precum și dorința României și 
Islandei de a conlucra tot mai strîns i 
pe arena internațională.

La primire au participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări ’ 
Naționale, Margareta Hausser. secre- ; 

. tar al M.A.N., și Nicu Boboc, deputat.
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Puternică mobilizare a forțelor de la sate la

EXECUTAREA LA TIMP Șl DE BUNĂ 
CALITATE A LUCRĂRILOR AGRICOLE
MEHEDINȚI: Ritmul secerișului

se intensifică de la o zi la alta

Sporește extracția de țiței 
prin buna organizare a muncii 

și aplicarea tehnologiilor moderne

In multe unități agricole din 
dețul Mehedinți, combinele au 
trat in lanurile de orz. Pentru ca 
producția să ajungă cit mai repede 
și fără nici un fel de pierderi in 
spațiile de depozitare, important 
este ca pretutindeni să se asigure 
o temeinică organizare a muncii. 
Cum se respectă această cerință ?

La ferma din Vrața a I.A.S. Gîrla 
Mare am ajuns chiar în ziua cind 
s-a declanșat recoltarea. împreună 
cu inginerul Ion Brăitaru, șeful fer
mei. parcurgem lanurile de orz. Se 
lucrează pe un front larg. în flux 
continuu. Ne convingem că lucră
rile se desfășoară în ritmul stabilit. 
Și aceasta pentru că răspunderile 
au fost bine precizate pentru fie
care om. „Dimineața, înainte de a 
Începe activitatea — ne spune șeful 
fermei — facem jalonarea și parce
larea solei, fiecare mecanizator de 
pe combine cunoscînd exact cît a- 
nume are de realizat în ziua res
pectivă. în felul acesta putem exer
cita un control mai eficient asupra 
mersului lucrărilor și sporește răs
punderea mecanizatorilor pentru 
strîngerea în scurt timp și fără 
pierderi a recoltei. Realizăm. în 
medie, pînă la 7 hectare pe com
bină".

In urma celor 18 combine tere
nul este eliberat manual, iar trans
portul paielor se face direct la baza 
furajeră. Atît ziua, cit și noaptea, 
în schimbul doi, se lucrează la arat. 
Asigurîndu-se front de lucru cores
punzător, se folosesc atîtea semă
nători incit să se mențină un de
calaj de numai o jumătate de zi 
între recoltare, eliberarea de paie 
a terenului și semănat. Se are in 
vedere un lucru esențial : ca po
rumbul pentru boabe, soia și floa- 
rea-soarelui în cultura succesivă să

ju- 
in-

W SATU MARE:—-----------------------------.-- -

alții...
într-una din zilele trecute, Direc

ția agricolă a județului Satu Mare 
a pus „fată în fată" calitatea lu

crărilor de întreținere a unor cul
turi la două unităti vecine : coope
rativa agricolă de producție Lazuri, 
din consiliul unic Odoreu, și coo
perativa agricolă de producție Ve- 
tiș, din consiliul agroindustrial 
Păulești. Această comparație a fost 
făcută pentru a supune atenției 
specialiștilor două situații complet ' 
diferite, în pofida faptului că era 
vorba de una si aceeași cultură, de 
una si aceeași tehnologie și de 
faptul că era amplasată pe. terenuri 
cu condiții de dezvoltare identice. 
La C.A.P. Lazuri, suprafața de 150 
hectare cultivată cu soia era, în cea 
mai mare parte, curată, plivită de 
buruieni. Lucrările de întreținere 
s-au efectuat mai ales manual, da
torită ploilor abundente căzute in 
ultimele zile, care au favorizat 
dezvoltarea explozivă a buruieni
lor. în ziua respectivă, cooperato
rii, prezenți in număr mare, con
tinuau cu rîvnă plivitul pe ultimele 
hectare îmburuierțate.

în aceeași zi, la C.A.P. Vetiș o 
parcelă de 40 hectare din cele 200 
cultivate aici cu soia arăta parcă 
abandonată, în stăpinirea totală a 
buruienilor, care, 
ploi, crescuseră, 
dent, peste soia.

I-am solicitat primarului comu
nei Vetiș, V. Ardelean, să ne expli
ce cauzele acestei situații nefirești 
și ce măsuri au fost luate pentru 
grabnica lichidare a neajunsurilor 
semnalate. „Adevărul este că, spre 
deosebire de Lazuri, conducerea 
cooperativei noastre nu a acționat 
cu fermitate pentru mobilizarea 
cooperatorilor la efectuarea acestei

Potrivit prevederilor planului, oamenii muncii de la Schela de pro
ducție petrolieră Poeni, județul Teleorman, urmează să extragă pină la 
sfirșitul acestui an o cantitate de 622 000 tone de țiței. Este o sarcină mo
bilizatoare, fundamentată însă pe potențialul tehnic real, pe .experiența 
acestui colectiv de muncitori și specialiști. Ne-am propus să analizăm, la 
fața locului, cum se desfășoară în aceste zile activitatea productivă în 
cadrul schelei și, totodată, să desprindem- problemele de a căror soluțio
nare depinde realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an.

gaze, specialiștii din cercetare și 
sondorii explorează și forează goi 
sonde de mare adincime, căutind ți
ței. După cum ne spunea inginera 
Maria Nistor, geolog-șef, forajul a 
fost orientat in așa fel incit să fie 
puse cu prioritate în valoare zăcă
mintele cele mai productive. Am 
retinut și o altă preocupare deose
bit de importantă în lupta pentru 
producții sporite de petrol : scurta
rea termenului de punere in func
țiune a sondelor noi. Pentru a nu 
se pierde timp prețios, sondele sint 
preluate „din mers" de la unitatea 
de foraj. Argumentul este unul sin
gur : o zi sau chiar citeva ore cîști- 
gate la punerea lor in producție e- 
chivalează cu citeva tone de țiței a- 
dăugate în bilanțul schelei. Au fost 
sonde la care, prin scurtarea perioa
dei de efectuare a probelor, s-au 
ciștigat 3 și chiar 4 zile de produc
ție. în acest scop s-a aplicat un 
program de măsuri tehnice vizind 
stimularea fluxului de țiței, efectua
rea operațiilor de perforare, trata
mente tensioactive și consolidări, 
punîndu-se sonda respectivă direct 
in pompaj, fără a se mai face pisto
narea. Pină în prezent au fost date 
în exploatare 21 de sonde noi, cu 
un potențial de 160 tone țiței pe zi. 
Alte sase sonde se află în preajma 
punerii in funcțiune.

CE PROBLEME TREBUIE SOLU
ȚIONATE CU MARE OPERATIVI
TATE ? Din discuțiile cu mai multi 
șefi de brigăzi, cu maiștrii, specia
liști și muncitori am desprins con
cluzia că întregul colectiv este ho- 
tărit să recupereze, in lunile urmă
toare. răminerile in urmă la extrac
ția de țiței. Dealtfel, la nivel de 
schelă există un program concret de 
recuperare eșalonată a restanțelor 
pînă în luna septembrie. Desigur, 
esențial pentru atingerea acestui o- 
biectiv va fi modul în care petroliș
tii teleormăneni vor reuși să lichi
deze grabnic lipsurile din propria 
lor activitate. Totodată, deosebit de 
importantă este și soluționarea u- 
nor probleme care. în principal, se 
referă la :

® aprovizionarea ritmică cu car
buranți si piese de schimb pentru 
instalațiile de intervenții la sonde ;
• urgentarea lucrărilor de con

strucție a sectorului industrial, a- 
vind în vedere că schela din Poeni 
este relâtiv nouă și are nevoie de a- 
teliere utilate corespunzător, pentru 
a se executa o gamă largă de 
reparații, recondiționări. piese de 
schimb ;

• creșterea operativității în pme- 
najarea căilor de acces la sonde, de 
care depinde mult rapiditatea cu 
care se execută lucrările de inter
venții, mai ales pe timp ploios.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii “

le crescute în soia n-ar fi atît de 
dăunătoare culturii, ci mai curînd... 
„supără sub aspect estetic". Ciu
dată mentalitate 1 Și încă la un ca
dru de conducere ales de obște toc
mai pentru a asigura buna gospo
dărire a avuției 
că totuși va 
„schimbul de 
C.A.P. Lazuri, 
n-au scrutat zarea după avion 
elicopter, ci s-au 
prășind și plivind lanul de buru
ieni, cu convingerea că fac nu doar 
o operație „estetică", ci o muncă 
temeinică de combatere la timp a 
buruienilor — bază sigură pentru 
obținerea unei producții bune de 
soia.

plate, conducerea cooperativei a, 
trecut, în ultimele zile, la mobili
zarea cooperatorilor, iar acum se 
lucrează de zor la plivit, chiar si cu 
cite 400 persoane zilnic".

Discutind ulterior si cu președin
tele cooperativei, Toth Francisc, 
acesta ne-a înșirat un „lant“ de 
așa-zise cauze obiective ale situa
ției constatate : ba că unitatea 
n-are tradiție la această cultură, 
ba că s-a aplicat o tehnologie nouă, 
care a dus la îndesirea culturii si 
multe, multe altele, la fel de neîn- 
tețneiate. Aflăm de la tovarășul 
președinte că acum au fost luate 
măsuri ferme, statutare, pentru 
mobilizarea la muncă a tuturor lo
cuitorilor comunei. Dar, 
rerea sa, această stare de 
nere a culturilor nu este 
de păgubitoare, întrucît

ne o constituie apariția viiturilor de 
nisip. Infiltrarea nisipului in pom
pe duce la înfundarea lor și, 
evident. la oprirea extracției. 
Pentru repunerea lor în funcțiune 
în cel mai scurt timp este necesa
ră. in astfel de situații, efectuarea 
unor lucrări complexe de interven
ție. Aici, la Poeni. acțiunile pentru 
combaterea viiturilor de nisip au un 
caracter permanent. Practic, in stra
tul neconsolidat se injectează prin 
țeava de extracție cîteva zeci de 
metri cubi de nisip cuarțos. Totodată, 
se: echipează pompele de adîncime

EFORTURILE — PUTERNIC CON
CENTRATE PENTRU RECUPERA
REA RESTANȚELOR. Din diferite 
cauze — îndeosebi datorită neatin- 
gerii parametrilor de producție sta
biliți la unele sonde, intîrzierii cu 
care s-au efectuat uneori lucrările de 
intervenții și reparații și indisciplinei 
tehnologice și de muncă ce s-a ma
nifestat in anumite brigăzi de pro
ducție — schela a înregistrat res
tanțe la producția de țiței în răs
timpul care a trecut din acest an. 
Analizind cu exigență și răspundere, 
in lumina sarcinilor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recen
ta plenară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, rezultatele obți
nute in activitatea de producție a 
schelei, comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii au stabilit o 
serie de măsuri menite să asigure 
sporirea extracției de țiței. Care a 
fost efectul practic al aplicării aces
tor măsuii ?

în primul rind. producția de petrol 
a crescut zi de zi, astfel incit in luna 
mai planul a fost îndeplinit și de
pășit cu 670 tone de țiței. Cantitatea 
suplimentară obținută in prima ju
mătate a lunii iunie se ridică de ase
menea la 325 tone de țiței. „Practic, 
producția fiecărei sonde se urmăreș
te zilnic, stabilindu-se, în funcție de 
condițiile concrete, programe tehno
logice pentru utilizarea optimă a ca
pacității zăcămintelor și a echipa
mentelor mecanice — ne spune ingi
nerul Florin Petrescu, directorul teh
nic al schelei. O atenție deosebită am 
acordat îmbunătățirii activității de 
intervenție pentru reducerea timpilor 
neproductivi, știindu-se că formații
lor care execută asemenea lucrări le 
revin un rol principal in depista
rea promptă a defecțiunilor și ava
riilor la sonde, in efectuarea unor 
reparații rapide și de bună calitate. 
Organizarea mai bună a muncii for
mațiilor de intervenție, întărirea or
dinii și disciplinei, folosirea judici
oasă a utilajelor din dotare au dus 
la diminuarea timpului neproductiv 
cu două procente in lunile mai și 
iunie, față de media lunilor din pri
mul trimestru al anului. Altfel spus, 
aceasta înseamnă diminuarea consi
derabilă a pierderilor de țiței dato
rate opririi sondelor".

în acest context trebuie, amintită și 
larga acțiune declanșată pentru efec
tuarea lucrărilor de reparații capitale 
la sondele cu debit mic sau inacti
ve. De la începutul anului și pină in 
prezent au fost aduse la parametrii 
normali de exploatare 54 de aseme
nea sonde, avînd un aport 
productiv de 26 000 tone de țiței. 
Cit de eficace este ■, ..tratamerituȚ‘ l 
complex aplicat unei sonde, in ast
fel de cazuri o dovedește un singur 
exemplu : în ziua documentării 
noastre a fost repusă în funcțiune, 
în cadrul brigăzii nr. 3. sonda 1 443, 
cu o producție de aproape 20 tone 
țiței pe zi. în perioada imediat ur
mătoare vor începe lucrările de re
parații capitale la alte 12 sonde, 
care in prezent au un potențial scă
zut de producție. Tot pentru creș
terea fluxului de țiței din zăcămin
te s-au aplicat numeroase măsuri 
geologo-tehnice. Prin modificarea 
parametrilor de pompaj, fisurări a- 
cide. reperforări. adiționări — nu
mărul acestor operații ridieîndu-se 
la 516 — in perioada.ee a trecut din 
acest an s-au extras 26 850 tone 
de țiței. Sint brigăzi de producție, 
ca acelea conduse de inginerii Mir
cea Alexandrescu și Romeo Coles- 
niuc. care se detașează, in cadrul în
trecerii socialiste, prin rezultatele 
bune obținute. Experiența lor tre
buie preluată și generalizată cît mai 
repede de către toate celelalte bri
găzi de producție din schelă.

SOLUȚII TEHNICE ADECVATE 
CONDIȚIILOR DE ZĂCĂMINT. 
Una dintre problemele dificile care 
apar in exploatarea zăcămintelor 
din această parte a Cîmpiei Româ

cooperativei. Poate 
învăța ceva din 
experiență" de la 
unde cooperatorii 

Și 
pus pe , treabă

Sise însămînțeze în condiții optime 
lucraatunci cind solul se poate 

bine.
La ora cînd ajungem în 

rile unității vecine — C.A.P.
lanu- 
Girla 

Mare — mecanizatorii și coopera
torii lucrau din plin la recoltare. 
Din cele 180 hectare cu orz mai 
rămăseseră de strins doar 20 hec
tare. Urma ca pină-n seară lucra
rea să se încheie. „Cu toate că in 
această perioadă mai trebuie să 
executăm lucrările de întreținere 
la toate culturile prăsitoare, să 
strîngem furajele — ne spune Ste- 
lian Voicu. primarul comunei — 
noi am repartizat in așa fel for
țele umane incit să nu rămînem 
in urmă cu nici o lucrare. Peste 
460 de oameni adună și transpor
tă cu atelajele paiele de orz din 
cimp. Economisim o înseninată 
cantitate de motorină și tractoarele 
le folosim numai la pregătirea te
renului și la semănatul 
succesive".'

Pină în seara zilei de 
în cooperativele agricole 
dețul Mehedinți recolta_ ___ __
fost strinsă de pe 13 000 hectare — 
aproape jumătate din suprafața 
cultivată, iar in întreprinderile a- 
gricole de stat această lucrare a 
fost efectuată în proporție de 31 
la sută. Secerișul ar putea fi și 
mai avansat. Or, în unele unități 
agricole. între care cele din con
siliile agroindustriale. Bălăcită și 
Bîcleș, pe considerentul că lanuri
le n-au ajuns in totalitate la matu
ritate, ritmul de lucru este nesa
tisfăcător. Cu toată răspunderea 
trebuie să se înțeleagă că acum 
orice întîrziere poate genera pier
deri ‘

culturilor
24 iunie, 
din iu

de orz a

irecuperabile de recoltă.

Virali TATARU 
corespondentul „Scînteii"

Unii pliveau,

priveau
lucrări, complicîndu-se în a aștep
ta un avion sau elicopter dirijate 
de inspectoratul pentru protecția 
plantelor în vederea unei erbici- 
dări aeriene. Cum insă aceste mij
loace n-au mai putut ajunge și la 
noi, fiind deosebit de solicitate în 
alte unități pentru diferite culturi, 
buruienile au crescut nestingherite. 
Aspru criticată pentru cele întim-

după pă- 
neîntreți- 
chiar at it 
buruieni-

Octav Grumeza
corespondentul „Scînteii'1

IALOMIȚA: Graficele

și livrare riguros
In aceste zile. în unitățile agri

cole din județul Ialomița se află 
în plină desfășurare recoltarea 
mazării păstăi pentru industriali
zare si consum in stare proaspătă. 
Pină in prezent a fost strinsă re
colta'de pe 820 din cele 1 650 hec
tare cultivate cu această plantă a- 
limentară. De menționat că. în 
majoritatea unităților., transportul 
și batozarea se desfășoară conform 
graficelor stabilite. La cooperativa 
agricolă Fetești-Gară s-a strîns 
producția de mazăre de pe întrea
ga suprafață de 20 de hectare, iar 
la cele din Ghimbășani — de pe 25 
hectare din 32 hectare cultivate. 
Slobozia — 37 hectare din 50 hec
tare. Lucrările se desfășoară in
tens și in fermele întreprinderii 
de producere și industrializare a le
gumelor si fructelor Fetești., De 
rpenționat că în Aceste unități a- 
gricole, pentru a se preveni pier
derile. recoltarea se face prin 
smulgerea manuală a 
care sint incărcați imediat 
loacele de transport.

Și duminică. 24 iunie......  _
mobilizate importante forte la re
coltarea și batozarea 
numeroase 
muncit ca în 
lucru, 
agricole 
Lazăr, 
muncit . _ . ... ______
I.P.I.L.F. Fetești și la întreprinde
rea pentru producerea legumelor 
Urziceni.

După cum se știe, mazărea tre-

vrejilor 
in mij-

au fost
,T______ mazării, în
unităti agricole s-a 

zilele normale de 
Este cazul cooperativelor 
de producție Gheorghe 
Bordușani și Bucu. S-a 

intens și în fermele

încit 
țină

de recoltare

respectate
fabricile de conserve să ob- 
produse de bună calitate. în 

unele unități agricole se neglijea
ză insă această cerință, avind 
restante fată de graficul de recol
tare. Duminică, în cooperativele 
agricole de producție Ograda. Ce- 
gani. Vlădeni și Mărculești nu s-a 
lucrat deloc, stațiile de batozare 
așteptind sosirea mazării.

în ce privește industrializarea, 
pină in seara zilei de 25 iunie, 
s-au realizat aproape 2 700 tone 
conserve de mazăre, care repre
zintă 54 ]a sută din sarcinile de 
plan. Demn de remarcat că.' de la 
începutul recoltării și pină in pre
zent. linia de conserve din mază
re de la I.P.I.L.F. Fetești a func
ționat fără întrerupere. Zilnic se 
realizează 200 tone conserve de 
mazăre de calitate superioară, ritm 
ce depășește substantial pe cel 
o.btinut în cele mai bune zile ale 
anilor trecuti. O bună organizare a 
muncii și o atenție deosebită fată 
de funcționarea agregatelor se în
registrează și la 
zare din Fetești, 
s-au batozat peste 
Cegani — ■ 6 000 
12 673 kg. Bucu — 9 730 kg și Bă- 
răganu — 38 655 kilograme. Dar 
neajunsurile constatate in timpul 
documentării noastre impun mă
suri energice astfel ca, in toate 
unitățile agricole, graficele de re
coltare și livrare a mazării să 
fie

La Schela 
de producție 

petrolieră 
Poeni - Teleorman

stațiile de bato- 
unde duminică 

6 000 kg mazăre, 
kg. Săveni —

ca.

livrare a
riguros respectate.

cu filtre metalice de o anumită con
strucție. Prin executarea unor ast
fel de operații la 57 de sonde, s-a 
obținut o producție de 8 740 tone de 
ti tei, „în prezent — ne spune ingi
nerul Corneliu Angelescu, șeful ser
viciului producție — se fac ulti
mele pregătiri pentru experimen
tarea unei noi metode de comba
tere a viiturilor de nisip. Vom folosi 
pentru umectarea nisipului de 
cuart rășini epoxidice de tip „ALO- 
REX“. După 24 de ore, nisipul com
binat cu rășini se întărește, for- 
mind in jurul pompelor un ba
raj poros care filtrează numai ți
țeiul și apa. în acest fel, fără a 
mai apela la filtre, se înlătură efec
tul atit de dăunător al viiturilor. 
Metoda va fi folosită, în prima eta
pă. la 10 sonde din zona de activi
tate a brigăzii de producție nr. 5“.

Cu bune rezultate s-a aplicat în 
ultima perioadă în schelă și injecția 
tehnologică cu apă. îndeosebi pe ză
cămintele Pi'eajba Nord. Glavacioc, 
Siliștea și Baciu. în continuare, a- 
ceastă metodă a.vansată de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte se va 
extinde, un rol important în acest 
sens avindu-1 construirea a noi ma
gistrale decantoare și distribuitoare.

SONDELE NOI — RAPID PUSE 
IN FUNCȚIUNE ! In vreme ce din 
schelă se pompează spr^., rafinării 
cantități tot mai mari de țiței șiMihal VIȘOIU 

corespondentul „Scînteii"

agricolă
culturi. Arătura putea fi de bună 

tăiat de jos. Un semnal pentru combineri.

Malu, județul Giurgiu, terenul este eliberat de paie și 
calitate, fără resturi vege- 

Foto : S. Cristian

Imediat după recoltarea orzului, la cooperativa 
pregătit în vederea însămințârii celei de-a 

tale, dacă orzul ar fi

Ne aflăm în prima lună a sezonu
lui cald, sezon in care aproviziona
rea piețelor cu legume este posibilă 
și trebuie să se desfășoare în condi
ții bune, cu cantități de produse și 
sortimente corespunzătoare cererii, 
în mod ritmic și fără pierderi. Un 
rol de mare importanță pentru apro
vizionarea populației îl are aplica
rea punct cu punct a Programului 
unic de creștere a producției agri
cole în gospodăriile populației. 
Practic, întreaga cantitate de legume 
contractate cu I.L.F.-ul, tot ce se 
poate achiziționa prin cooperativele 
de producție, achiziții și desfacere 
trebuie preluat la timp și în bune 
condiții, transportat fără întîrziere 
în piețe.

în CAPITALĂ au început, dealt
fel, să sosească în cantități tot mai 
mari cartofi noi, mazăre, castraveți, 
ridichi, verdețuri de tot felul. De la 
Trustul horticulturii — București 
aflăm că, sporindu-se sortimentul 
actual și cu alte sortimente — toma
te. dovlecei, ardei gras și altele — can
titățile de legume aduse pe piață in 
perioada imediat următoare vor fi 
de două ori mai mari decît cele în
registrate acum, ajungindu-se la 
700—800 de tone zilnic, cantități ce 
vor spori în continuare.

Pentru a constata cum decurge 
preluarea acestor produse din gos
podăriile populației, am întreprins 
un raid in sectorul agricol Ilfov. 
Gospodăriile țărănești din acest sec
tor au contractat cu I.L.F.-urile din 
București aproximativ 10 000 tone de 
legume. Ținînd însă seama de nive
lul producției, unitățile I.L.F. au în
ceput să înregistreze cereri din 
partea producătorilor de suplimenta
re a contractelor inițiale.

Am trecut prin 5—6 comune și am 
constatat că în grădini se recoltează 
intens. Dar pentru ca produsele să 
ajungă rapid în Capitală, să nu se 
piardă nimic din producția de legu
me a acestui an, e nevoie ca întreg 
ansamblul de măsuri luate privind 
circulația legumelor între grădini și 
piețe să funcționeze perfect :

— respectarea zilelor cind ma
șinile I.L.F. vin să ridice pro
dusele contractate ;

— asigurarea gospodăriilor 
populației cu ambalajele necesa

re recoltării și transportului le
gumelor ;

— organizarea centrelor de co
lectare și repartizarea la aceste 
centre a unor recepționeri care 
să preia marfa ;

— stabilirea unor zile fixe in 
care producătorii să primească 
sumele de bani cuvenite pentru 
mărfurile livrate ;

— unele îmbunătățiri în siste
mul de achiziții.

AMBALAJELE. Comuna Gruiu. 
Aflasem de la directorul tehnic al

CENTRELE DE PRELUARE. In 
comunele Gruiu. Nuci și in multe 
alte localități din sectorul agri
col Ilfov punctele de preluare a le
gumelor funcționează pe lingă fer
mele legumicole ale C.A.P. Țăranii 
vin cu produsele, le predau recep- 
ționerilor, primesc o chitanță contra 
căreia încasează banii. Această orga
nizare scutește autocamioanele I.L.F. 
să facă drumuri numeroase pentru 
cantități mici. Cînd ele ridică marfa 
cooperativelor agricole, o ridică și pe 
aceea a producătorilor individuali. 
Iar preluarea legumelor se face, după

cit producătorul vede că plata pentru 
produsele lui se face mai repede, cu 
atit mai mult e interesat să vindă. 
Casierul plătitor ar putea veni să 
facă plățile în fiecare duminică. Doar 
are sediul aici, la Snagov".

Peste -30 de minute sîntem la Sna
gov. 11 întrebăm pe plătitor, Ale
xandru Niță, de la cooperativa de 
credit a cooperativelor de producție, 
achiziții și desfacere din sectorul 
agricol Ilfov :

— De ce nu faceți plățile la timp?
— Achit, ne spune, prețul produse

lor ori sîmbătă, ori duminică.

IN ATENTIE: APUCAREA PROGRAMULUI UNIC DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE

Recolta de legume - din grădini 
spre piețe într-un flux continuu

I.L.F. — Militari, tovarășul loan 
Roșea, participant la raidul nostru, 
că în zona legumicolă Gruiu. Nuci, 
Moara Vlăsiei, Ciolpani au fost re
partizate gospodăriilor țărănești pes
te un milion de lăzi. Intrăm în curți
le cîtorva producători să verificăm 
afirmația. Sintem în grădina lui 
Gheorghe Bogeanu, care ne spune :

— Am un contract cu I.L.F.-ul 
pentru 6 000 kg de roșii. încă de 
acum o lună de zile mi-au fost re
partizate 1 200 de lăzi, pe care le ve
deți aici. In această privință treaba 
este organizată bine.

Intrăm și în grădina lui Costin 
Simion. Aceeași constatare. Ne con
vingem că fiecare producător care a 
contractat cu I.L.F.-ul deține la 
această oră un număr suficient de 
lăzi pentru recoltat și pentru trans
port. Mai mult : pentru asigurarea 
unui flux neîntrerupt între grădină 
și piață, în fiecare comună au fost 
deschise centre de reparat lăzile stri
cate pe parcurs, la care lucrează 
persoane cu capacitate de muncă di
minuată, care nu pot să muncească 
în mod obișnuit la cimp.

cum ne-am convins, zilnic. Tot aici, 
producătorii reprimesc ambalaje în 
locul celor expediate pline în zilele 
anterioare.

în ziua documentării noastre se 
prelua din comuna Gruiu varză și 
mazăre. Primarul comunei, tovarășul 
Aurelian Matei, prezent la fața locu
lui,, ne-a asigurat : „Măsurile stabili
te în primăvară se aplică punct cu 
punct. Pînă acum, lucrurile merg 
bine. Preluarea legumelor se face la 
timp și fără pierderi".

PLATA PRODUCĂTORILOR. Ne 
aflăm la centrul de. primire a pro
duselor de la ferma nr. 3 din comu
na Nuci. Discutăm cu Ion Olteanu, 
achizitor : „Eu sint achizitor, dar in 
același timp și producător. Am livrat 
pină acum produse în valoare de 
9 000 lei. Plata s-a făcut în rate. 
Producătorii individuali ar dori ca, 
după cum s-a stabilit, să fie plătiți 
cu regularitate, la zile fixe".

Prezent la locul discuției, Alexan
dru Pană, vicepreședinte al biroului 
executiv al consiliului popular, pro
ducător la rindul lui, adaugă : „Cu

— Din comuna Nuci populația a 
livrat 45 tone de legume. Ați făcut 
plățile?

— Nu, pentru că n-am fost anun
țat că s-a preluat marfa. In Ciolpani 
însă am plătit majorității oamenilor, 
au rămas neplătiți doar cîțiva care 
au venit după bani la mine acasă (!).

Cum e posibil acest lucru? într-o 
comună întreagă nu s-au făcut plă
țile pentru că plătitorul n-a fost 
anunțat să vină să-și facă datoria (!), 
ca și cînd legumele nu s-ar culege 
zilnic, cum știe toată lumea, ci cînd 
și cînd. In altă comună, oamenii îl 
caută pe-acasă pentru plată. Am 
cerut explicații contabilei șefe a coo
perativei de credit, Steluța Ion.

— -Din păcate. întîrzierile sînt rea
le. E o situație inadmisibilă și de 
aceea vom lua toate măsurile ca să 
nu se mai repete niciodată.

ACHIZIȚIILE DIRECTE. în rindu- 
rile de mai sus ne-am referit la pre
luările legumelor contractate cu 
I.L.F.-ul. O altă cale de preluare a 
acestora este aceea prin achiziții 
directe de către gestionarii magazi-

nelor sătești ale cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor.

Sistemul e simplu. Țăranul care 
vine la magazinul sătesc aduce și le
gume, le predă gestionarului, pri
mește banii pe loc și pleacă. Grija 
predării lor, in aceeași zi la centrele 
de primire, o are cooperativa. Sim
plu, ușor. Am constatat însă că la 
nici unul din magazinele pe la care 
am trecut în raidul nostru nu se pre
luase pină zilele trecute nici un ki
logram de legume. De ce ? — l-am 
întrebat pe președintele cooperati
vei de specialitate din comuna Gru
iu, tovarășul Constantin Anghel.

— Mai avem timp. Campania abia 
a început. *

Este un punct de vedere profund 
greșit. E ca și cum ai spune „de ce 
să fac azi ce pot face miine?". Coo7 
perativele sătești de producție., achi
ziții și desfacere nu au, in ceea ce 
privește achiziționarea produselor 
agricole din gospodăriile populației 
pentru buna aprovizionare a orașe
lor. o sarcină care să poată fi lă
sată la latitudinea fiecăruia — mai 
spre miezul verii sau mai spre toam
nă. ci una permanentă, zilnică. Acest 
lucru trebuie să fie bine înțeles de 
către toți membrii cooperativelor, de 
către toți președinții acestora.

Deficiențe asemănătoare în ce pri
vește plata produselor livrate și une
le practici din sistemul de achiziții 
am întîlnit și în alte comune din 
sectorul agricol Ilfov — Snagov, Ciol
pani, Moara Vlăsiei — relevîndu-se 
necesitatea ca toate consiliile popu
lare, răspunzătoare de întreaga acti
vitate din teritoriu, să ia, de la caz 
la caz, măsuri pentru organizarea 
exemplară a preluării produselor din 
comune și pentru livrarea lor ime
diat în piețe.

Recolta e bună și, cum s-a arătat 
mai sus, se înregistrează din partea 
producătorilor cereri pentru supli
mentarea contractelor inițiale. Toc
mai de aceea, și cu atît mai mult, 
rămîne în sarcina consiliilor popu
lare de a organiza exemplar, din 
mers, preluarea legumelor, verigă de
cisivă pentru aplicarea punct cu 
punct, pînă la capăt, a prevederilor 
Programului unic de creștere a pro
ducției agricole.

G11. GRAURE
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ROMÂNIȚI 
Plasmatroane la a patra generație

In anul' 1969, la Salonul interna
țional al invențiilor de la Viena, 
medalia dg, aur pentru cea mai va
loroasă lucrare era atribuită unei 
instalații românești de tăiere cu 
jet de plasmă, realizată de către 
un colectiv de cercetători de la In
stitutul de sudură si încercări de 
materiale din Timișoara. Evenimen
tul marca, de i fapt, actul de naș
tere a producției de plasmatroane 
românești, al celei mai moderne și 
eficiente tehnologii de tăiere a me
talelor. „Cuțitul" de plasmă — un 
jet de foc cu o temperatură de 
peste 30 000'C — decupa, in halele 
de producție ale întreprinderii 
bucureștene „Grivița roșie", table 
de otel inoxidabil groase de 40 
mm, cu o viteză de 8 metri pe oră, 
productivitate nemaiîntîlnită încă 
in industria românească.

Aceasta era acum 15 ani...
Cum a evoluat construcția aces

tor „scule" de mare modernitate și 
utilitate pentru industria noastră ? 
Institutul timișorean se află acum, 
după cum ne spunea ing. Gunther 
Mucsy, șeful colectivului de plas

mă, Ia a patra generație a acestor 
instalații. Fiecare etapă a însem
nat un progres, o soluție construc
tivă nouă si performante superioa
re. asigurind industriei întreaga 
gamă de plasmatroane necesare 
tăierii oțelurilor inoxidabile • cu 
grosimi între 2 și 100 mm. Ceie mai 
recente sint instalațiile destinate 
șantierelor de construcții-montai 
pentru tăierea tablelor între 2 și 
20 mm. Un utilaj care reprezintă o 
realizare la cel mai înalt nivel 
mondial în domeniu. înglobind, in 
același timp, tot ceea ce este mai 
modern în domeniile componente
lor electronicii și fizicii plasmei. 
Este o instalație compactă, cu sursă 
autonomă de răcire, puțind executa 
o viteză de tăiere la grosimea ma
ximă de peste 15 m/h cu un con
sum de energie la jumătate față de 
procedeele obișnuite.

Ea se realizează. în prezent, în 
cadrul activității de microproducție 
a institutului, fiind solicitată de 
șantierele de construcții-montai. de 
marii producători de utilaj chimic 
și energetic din țară etc.

Un utilaj de mare randament
Este lesne de ințeles că deschi

derile dese ale boitei unui furnal 
pentru alimentări repetate cu fier 
vechi — ca urmare a faptului că 
acesta a fost insuficient compactat 
— conduc la consumuri suplimen
tare de energie. După opinia spe
cialiștilor chiar cu 10—15 la sută 
mai mari pentru fiecare tonă de 
metal topit. în cazul cînd în șarjele 
de fier vechi predomină șpanul 
nebrichetat, acest consum este și 
mai mare. în plus se înregistrează 
pierderi importante prin oxidarea 
Sa (in proporție de 70 la sută), 
nemaivorbind de faptul că din- 
tr-un șpan nebrichetat nu se poate 
obține decit' fontă — un metal in
ferior. care necesită retopire, deci 
iarăși- consum de energie, pentru 
obținerea oțelului.

Găsirea unor noi tehnologii de 
' brichetat șpanul de oțel — superi
oare procedeelor existente, care se 
dovedesc a fi ineficiente — a fost 
rezolvată printr-o fericită și rodni
că colaborare între o unitate in
dustrială. întreprinderea mecanică 
din Orașul Dr. Petru Groza și In

stitutul de cercetări pentru tehno
logia construcțiilor de mașini din 
București. Rezultatul : nu o simplă 
mașină de brichetat șpan, ci o sis
temă de utilaje pentru gospodărirea 
șpanului menită să execute o serie 
de operații, începind cu evacuarea 
șpanului de la mașinile-unelte. se
pararea de corpurile străine, mă- 
runtirea. pină la brichetarea pro- 
priu-zisă, iar apoi evacuarea și de
pozitarea brichetelor.

Dintre utilajele ce compun aceas
tă sistemă, cele mai reprezentative 
sint presele de brichetat șpan. 
Concepute in două variante, cu o 
productivitate de 3 tone pe oră și 
respectiv 1,5 tone pe oră. ele se, vor 
fabrica în serie, începind din acest 
an, la întreprinderea mecanică din 
Orașul Dr. Petru Groza.

Cit privește efectele economice 
rezultate din această cercetare, un 
simplu calcul este edificator, avîn- 
du-se în vedere cele 600 000 tone de 
șpan de oțel produs anual în 
întreaga țară : o tonă de șpan bri
chetat = două tone de minereu + o 
tonă cocs metalurgic.

Un nou complex de mecanizare 
în minerit

După ce anul trecut colectivul 
întreprinderii de utilaj minier Fi- 
lipeștii de Pădure a trecut la pro
ducția de serie a complexului de 
mecanizare in abataj CMA—3, u- 
tilai cu caracteristici funcționale 
si calitative superioare, in acest an 
s-a realizat un alt complex de me
canizare destinat exploatării stra
turilor de lignit cu grosime medie 
(CMA—4 L). De asemenea, un alt 
produs — agregatul pentru prepa
rat. transportat și injectat mortar 
în subteran — a fost realizat înain
te de vreme și acum își dovedește 
bunele lui calități tehnice în ex
perimentare la beneficiar. în ate

lierele întreprinderii se mai fabri
că. ca produs nou, și pompa de 
înaltă, presiune (3-P.P.-80), precum 
si alte agregate necesare exploa
tărilor carbonifere. In acest amplu 
efort pentru înnoirea și moderni
zarea producției, întreprinderea 
primește un sprijin nemijlocit din 
partea Centrului de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică 
pentru industria minieră de la 
Satu Mare și a Institutului de cer
cetare și proiectare utilaj petrolier 
din Ploiești. (Constantin Căpraru, 
corespondentul „Scînteii").

Rubrică realizată de Vlaicu RADU

perioada.ee
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ft INAUGURAT
LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE LA ..CASA REPUBLICII" $1 BULEVARDUL „VICTORIA SOCIALISMULUI"

u ES3

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu toarnă Case a Republicii"

(Urmare din pag. I)

prezidențial in cilindrul de oțel ino
xidabil ce urmează sâ fie zidit la 
baza monumentalului edificiu.

Ora 10. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului sosesc pe șantierul de 
construcție a Casei Republicii.

Un mare număr de muncitori, 
maiștri, ingineri, proiectan'ți, ar- 
hitecți fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuziastă. 

Mîndri de marea cinste ce le revine 
de a ridica aceste edificii unice in 
istoria Capitalei și a țării, construc
torii prezenți își exprimă adînca re
cunoștință pentru grija statornică pe 
care conducătorul stimat și iubit al 
partidului și statului o acordă dez
voltării și modernizării tuturor loca
lităților patriei, înălțării unor con
strucții definitorii pentru epoca de 
puternică înflorire a României mo
derne, numită cu firească îndreptă
țire „Epoca Ceaușescu". Se aclamă cu 
putere, fără întrerupere, „Ceaușescu 
— P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“.

v
primele cantități de beton la fundația viitoarei

Pe mari pancarte sînt înscrise urări 
la adresa patriei, a partidului și 
secretarului său general. Exprimind 
sentimentele de intensă bucurie și 
satisfacție pe care le trăiesc în 
această zi toți locuitorii. Bucureștiu- 
lui, cei prezenți poartă, de ase
menea, pancarte pe care se poate 
citi : „Fierbinte omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit arhitect 
al unei capitale moderne, cu prilejul 
inaugurării lucrărilor de construcție 
a, Casei Republicii și a Bulevardului 
Victoria Socialismului !“, „Vă mulțu
mim din toată inima, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
acest minunat dar !“, „Vom înălța 
prin munca noastră avîntată Casa 
Republicii, măreață ctitorie socialis
tă. mindria Capitalei și a întregii 
Românii !“.

Tineri constructori oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Reprezentanți ai constructorilor 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros bun venit pe acest vast 
șantier, ce va conferi o nouă și mo
dernă înfățișare celui mai puternic 
centru politic, economic, administra
tiv și social-cultural al țării.

Zona Uranus se conturează de pe 
acum ca un nou și distinct peisaj 
urbanistic. Construcția Casei Repu
blicii, a Bulevardului Victoria So
cialismului, realizarea acestui întreg 
program de sistematizare a unor 
mari cartiere constituie obiective 
îndrăznețe, de proporții, ce vor 
deveni, odată cu materializarea lor, 
o impresionantă mărturie a capaci
tății de creație, a vocației de con
structor a poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului sînt invitați în fața schițe
lor de proiect ce ilustrează detaliat 

amploarea lucrărilor din această 
zonă. De la înălțimea colinei care 
oferă o'largă, perspectivă asupra zo
nei în construcție, secretarul general 
al partidului examinează amplasa
mentul principalelor edificii din 
acest perimetru, precum și al Bu
levardului Victoria Socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului sînt invitați apoi pe platoul 
central al șantierului Casei Repu
blicii, unde se desfășoară, în pre
zenta unui mare număr de construc
tori, festivitatea de inaugurare a 
lucrărilor de ridicare a acestui mo
numental edificiu.

în ovațiile și uralele asistenței, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu așază la 
temelia Casei Republicii un cilindru 
de oțel în care se află pergamentul 
ce. conține un vibrant mesaj, mărtu
rie peste veacuri a inaugurării gran-

dioaselor opere urbanistice ce se vor
înălța aici, în inima Capitalei.
Tovarășul Niicolae Ceaușescu și
tovarășa Elem1 Ceaușescu toarnă
primele c?antități de beton la fun-
datia viitoarei <construcții. Asistența
aplaudă îndelurîg. Se scandează mi-
nute în șir ,„Ceaușescu—P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima
noastră și mîndria, Ceaușescu—
România

Acest memorabil moment marchea
ză. totodată, și inaugurarea lucrări
lor de construcție a marelui bule
vard Victoria Socialismului.

Coloana oficială parcurge o parte 
din traseul pe care va fi construit 
cel mai important bulevard al Ca
pitalei — Victoria Socialismului. 
Miile de bucureșteni fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o emoționantă primire. 
Se ovaționează îndelung pentru 
partid. pentru secretarul său ge
neral.

Dialogul conducătorului partidului 
si statului cu edilii Capitalei conti
nuă pe șantierul primului bloc din 
ansamblul de locuințe ce va fi înăl
țat aici. Pe tronsonul cuprins între 
Casa Republicii si Piața Unirii, ma
gistrala va fi flancată de blocuri de 
locuințe. Noile construcții vor avea 
la parter amplasate numeroase și 
moderne spatii comerciale. Remode- 
larea urbanistică a acestei zone are 
loc în condițiile păstrării vechilor 
monumente istorice și de arhitec
tură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au anali
zat îndeaproape modul cum urmea
ză să fie transpuse în practică pro
iectele. făcînd o serie de recoman
dări specialiștilor cu privire la vii
toarele construcții.

Vizita prilejuită de inaugurarea 
acestor mari lucrări de construcții, 
orientările și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă o nouă 
si definitorie contribuție a secreta
rului general al partidului la dez
voltarea. modernizarea și înfrumuse
țarea primului oraș al țării, la așe
zarea acestuia în rîndul marilor me
tropole europene.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați din nou. cu entuziasm, 
de constructori și miile de bucureș
teni prezenți. care țin să-și exprime 
sentimentele de aleasă prețuire și 
profundă dragoste fată de conducă
torul partidului si statului.★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au conti
nuat, in cursul după-amiezii, la se
diul Comitetului Central al parti
dului, examinarea aspectelor privind 
realizarea Casei Republicii, a mari
lor ansambluri arhitectonice din 
acest perimetru al Capitalei.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., reprezentanți 
ai organelor de partid și de stat ale 
municipiului București, specialiști în 
problemele de arhitectură și siste
matizare.

Prin intermediul unor machete și 
schițe au fost prezentate în detaliu 
amplasamentele importantelor edi
ficii publice ce vor fi ridicate în 
această zonă a Capitalei, marile ar
tere care o străbat, amenajările 
prevăzute a fi realizate. Casa Repu

blicii, construcție monumentală, ce 
va domina întregul ansamblu, va 
constitui sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și al Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Marea piață semicirculară dinspre 
fațada principală a clădirii va fi 
flancată de sediile bibliotecii națio
nale, ale unor ministere și instituții 
centrale. De aici pornește . spre 
Piața Unirii impresionantul bule
vard Victoria Socialismului, de-a 
lungul căruia se vor înălța moderne 
construcții de locuințe și spații co
merciale, vor fi plantați pe mai 
multe rînduri arbori și vor fi reali
zate ample și odihnitoare spații 
verzi.

Piața Unirii va căpăta o înfăți
șare nouă, punîndu-se în valoare 
atît sub aspect urbanistic, cît și 
funcțional. Marea arteră continuă 
peste rîul Dîmbovița —■ ce se va 
transforma el însuși într-o sclipi
toare oglindă de apă curată — în- 
cheindu-se într-o altă nouă și mo
dernă piață, în mijlocul căreia va fi 
înălțat monumentul „Victoria Socia
lismului".

Machetele prefigurează grăitor 
amploarea deosebită a acestui pro
iect edilitar, inițiat de conducătorul 
partidului și statului, care va con
tribui determinant la înfrumusețarea 
și modernizarea Capitalei noastre, 
completînd în mod organic, armo
nios. ca un corolar, întreaga activi
tate de construcție și sistematizare 
desfășurată în anii socialismului 
în București și în întreaga țară.

★
Documentele de arhivă păstrează 

imagini ale Bucureștiului de acum 
40 de ani. De atunci s-au adunat, 
an de an, cincinal de cincinal, ima
ginile noi ale noilor zidiri — plat
forme industriale, mari edificii so- 
cial-culturale, întregi cartiere, ade
vărate orașe noi în Bucureștiul con
temporan. Marele oraș, în care 
pulsează o puternică viață politico- 
economică și social-culturală, se în
fățișează acum, în cel de-al 40-lea 
ah de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, în anul Congresu
lui al XIII-lea al partidului, ca o 
așezare mereu tînără, tot mai fru
moasă și mai modernă, pe măsura 
impresionantelor realizări ale nou
lui ev socialist al țării. Azi consem
năm cu mîndrie faptul că numai în 
ultimii 17 ani în Capitala țării peste 
1,2 milioane de cetățeni s-au mutat 
în case noi. Este o dovadă elocventă 
a grijii pe care partidul, statul nos
tru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă asigurării celor 
mai bune condiții de viață oameni
lor muncii.

Casa Republicii și Bulevardul Vic
toria Socialismului, ale căror lucrări 
au fost inaugurate oficial de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. repre
zentate astăzi în limbajul specific al 
schițelor de sistematizare și mache
telor, se vor înscrie, prin măiestria 
și hărnicia constructorilor, între 
cele mai de seamă ctitorii ale epocii 
noastre, mărturie peste timp a mun
cii pașnice a unui popor liber, stă- 
pîn pe destinul său, constructor 
eroic al socialismului și comunis
mului.

(Agerpres)

I .1
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De la receptarea noului
la aplicarea lui, pe drumul

cel mai scurt: al eficienței
ca ori de cite ori aparEste firesc ca ori de cite ori apar 

în presă experiențe interesante ori 
semnale critice, organizațiile și or- 

, ganele de partid, ca promotoare ale 
noului în toate domeniile, să ia cu
noștință de ele nu numai pentru a 
se informa, ci și pentru a le rapor
ta, a le compara cu situațiile exis
tente în domeniul respectiv, în pro
pria lor activitate. O asemenea ati
tudine a adoptat — urmărind ciclul 
de articole publicate de „Scinteia" în 
cadrul dezbaterii „Adunarea genera
lă — moment important al perfec
ționării activității fiecărei organiza
ții de bază" — Comitetul municipal 
de partid Tg. Jiu. Despre ce este, 
concret, vorba ? „Știți foarte bine — 
ne spune tovarășul Gheorghe Ciurez, 
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid — că investigația pen
tru unul din articolele respectivei 
dezbateri s-a desfășurat în cîteva or
ganizații de bază din municipiul nos
tru. Chiar dacă articolul aborda un 
singur moment al preocupării pen
tru eficiența adunării generale — 
alegerea și pregătirea temei —, chiar 
dacă numărul or
ganizațiilor 
bază 
era 
doar șapte, 
am considerat că 
ele reprezintă un 
eșantion de con
cluzii, pentru că 
in rîndul lor se 
aflațt, practic, or
ganizații din cele 
mai importante 
unități din 
nicipiu. Ca 
am hotărît 
fectuăm un 
organizații de bază, 
organizațiile mai mari, care să aibă 
ca obiectiv alegerea temelor și pre
gătirea lor temeinică pentru a asi
gura astfel adunărilor generale o 
eficientă maximă".

A fost util sau nu acest studiu- 
control ? Ce eficiență va avea el în 
activitatea concretă a organelor și 
organizațiilor de partid ?

Vom răspunde din capul 
„da" la ambele întrebări. Și 
să spunem că în formularea 
răspuns, avem îrr vedere mai multe 
argumente. Este vorba, în primul 
rind. de modul temeinic în care s-a 
efectuat controlul — de la elabora
rea unei tematici amănunțite pînă la 
antrenarea în efectuarea lui a 12 
activiști ai. comitetului municipal de 
partid și a unui număr important de 
activiști-instructori din rîndul acti
vului obștesc. Este vorba. în al doi
lea rînd, de modul atent în care au 
fost valorificate constatările contro
lului. Pe de o parte, ele âu făcut 
obiectul unei analize desfășurate în 
secretariatul comitetului municipal de 
partid, la care au fost invitați să par
ticipe și toți secretarii comitetelor de 
partid controlate. Pe de alta, • fie
care comitet de partid, la rîndul său, 
a transmis tuturor birourilor organi
zațiilor de bază — în cadrul instrui
rilor lunare — atît concluziile de or
din general desprinse, cit și pe cele 
care vizau activitatea concretă a 
acestora. Acest procedeu de a va
lorifica constatările a avut efec
tul unui reușit schimb de expe
riență, in cazul comitetelor de partid, 
și al unui mod mai activ de desfă
șurare a instruirii secretarilor, prin 
confruntarea propriei experiențe, cu 
reușitele și nereușitele ei. cu expe
riența celorlalți secretari ai organi
zațiilor de bază din municipiu.

Ce concluzii de ordin general, vi- 
zînd orientarea 
tii în viitor, 
amintit ?

Prima și cea 
referă la necesitatea de a se acorda 
o mai măre atenție echilibrului te
matic al adunărilor generale, pentru

a reflecta mai bine multiplele func
ții ale acestor importante foruri ale 
comuniștilor. O concluzie a cărei va
loare se desprinde din faptul că in
vestigația respectivă nu a vizat un 
număr restrîns de organizații, ci 
peste 65 la sută din totalul acestora. 
Ceea ce inseamnă că ea a oferit nu 
o imagine parțială, menită să con
ducă la concluzii mai mult sau mai 
puțin fundamentate, ci una globală, 
care a adus in prim-plan necesitatea 
adoptării 
eficiente 
dului de 
matic al 
catoare în acest sens sînt datele 
furnizate de respectiva investigație. 
Circa 70 la sută din temele care au 
figurat pe ordinea de zi a dezbate
rilor comuniștilor. în primele cinci 
luni din acest an, au fost de natură 
economică, 15 la sută au abordat pro
bleme ale vieții interne de partid, 5 
la sută ale muncii politice și ideo
logice, 5 la sută ale activității orga
nizațiilor de masă și obștești, iar 5 
la sută alte probleme diverse.

unor măsuri operative și 
pentru îmbunătățirea mo- 
gindire a echilibrului te- 
adunărilor generale. Edifi-

de
vizate nu 

prea mare, 
noi

mu- 
atare 
să e- 
control

ADU N ARE A G EN E RALĂ

în peste 240 de 
practic in toate

locului 
trebuie 
acestui

mai bună a activită- 
a relevat controlul

mai importantă se

A doua importantă concluzie vi
zează necesitatea îmbunătățirii sub
stanțiale a calității tuturor materia
lelor supuse dezbaterii comuniștilor, 
la nivelul cerințelor realizării unei 
noi calități în întreaga activitate a 
organizațiilor de partid. Deși calita
tea materialelor se exprimă mai greu 
în unități statistice, colectivul de 
control — în- dorința de a stimula o 
dezbatere concretă și în legătură cu 
acest aspect al pregătirii adunărilor 
generale — a apelat, și în această 
privință, la unele, aprecieri de aceas
tă natură. Pe baza verificării prin 
sondaj a materialelor ce s-au aflat 
pe ordinea de zi a adunărilor gene
rale în primele cinci luni în orga
nizațiile controlate, s-a estimat că 
55 la sută au fost de bună calitate, 
că 30 la sută puteau fi îmbunătăți
te. iar 15 la sută nu au răspuns ni
velului — atît din punct de vedere 
al conținutului, cit și al combativită
ții — la care se cer elaborate te
mele ce fac obiectul dezbaterii co
muniștilor. Chiar dacă aceste elemen
te statistice conțin un grad mai mare 
sau mai mic de relativitate, ele sînt 
totuși de natură să releve necesita
tea unor eforturi stăruitoare atît din 
partea organizațiilor de bază, cit și 
a comitetelor de partid — și, bine
înțeles, a comitetului municipal — 
pentru a asigura pretutindeni o îm
bunătățire permanentă a conținutu
lui materialelor prezentate în adu
nările generale. în rîndul cauzelor 
care favorizează prezentarea unor 
materiale cu un conținut slab, neco
respunzătoare, nu s-au „descoperit" 
noutăți... necunoscute. Dimpotrivă. A 
rezultat clar că ele vizează o veche 
lacună, și anume aceea că pentru 
elaborarea materialelor nu se stabi
lesc din timp tematici clare ; întoc
mirea acestora se face adeseori nu
mai de către biroul organizației de 
bază — și nici de acesta în între
gimea lui — fără atragerea și a altor 
comuniști la aprofundarea temei su
puse dezbaterii ; o insuficientă sin
cronizare intre tematicile orientati
ve, care, cum bine se . știe, nu sînt 
obligatorii, și cerințele noi apărute in 
viața fiecărei organizații ; sprijinul

insuficient acordat birourilor organi
zațiilor de bază în elaborarea ma
terialelor, inclusiv a hotăririlor adop
tate. de către membri ai organelor 
de partid ce răspund -de activitatea 
respectivelor organizații, de către 
instructorii comitetului municipal și 
activiștii-instructori ; mai ales aceș
tia din urmă, bine orientați și în
drumați, pot aduce practic un spri
jin substanțial organizațiilor de bază 
atît datorită cunoașterii îndeaproa
pe a activității acestora, deseori 
fășurindu-și munca in aceeași 
tate, cît și datorită faptului că 
pund numai de 1—2 organizații.

Evident, analiza efectuată de 
mitetul municipal de partid Tg. Jiu 
a cuprins și alte laturi, practic între
gul proces al pregătirii și desfășură
rii adunărilor generale. Ne-am oprit 
mai mult asupra celor două — ale
gerea și pregătirea temei — pentru 
că ele au deținut ponderea, și nu în- 
tîmplător, și în studiul-control efec
tuat, și în măsurile adoptate in ana
liza din secretariat. Asupra eficien
tei acestei analize ne propunem să 

revenim după 
citeva luni. înfă
țișăm însă in în
cheiere 
prefață 
pectiva
— cîteva din opi
niile unor secre
tari ai comitete
lor de partid par- 
ticipanti la ana
liza amintită :

Nicolae Mun- 
teanu, secretarul 
comitetului de 
partid de la în

treprinderea de mașini-unelte și prese 
pentru forjare : „Am tras învățămin
te de la această analiză, cit de la trei 
instruiri. Pentru că aprecierile și 
observațiile au fost concrete. Pen
tru că fiecare ne-am regăsit în ele. 
Ar fi bine ca asemenea analize să 
se facă 
toate 
ținutul adunărilor generale, ci 
laturi.
Dumitru Panait, 
tului de partid de la întreprinderea 
de reparații utilaj minier : „A fost 
un mod concret prin care ni s-a de
monstrat cum putem acționa pentru 
promovarea 
activitatea 
îndrumări 
monstratii 
și practica
Vom proceda la fel și noi în orga
nizațiile de bază". Alexandrina 
Meșteroiu, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „Unirea": 
„Ne-am convins pe deplin de nece
sitatea schimbului de experiență în 
domeniul vieții de organizație. Am 
aflat că organizații din întreprinderi 
vecine cu a noastră au experiență 
bună, iar noi o tot căutăm prin re
viste. Vom organiza neapărat mai 
multe schimburi de experiență pe 
această temă".

Au fost emise, firește, si alte opi
nii. Spațiul nu ne permite să le în
fățișăm pe toate. Concluzia princi
pală pe care a desprins-o comitetul 
municipal de partid este aceea că în 
domeniul îmbunătățirii conținutului 
adunărilor generale există posibilități 
nelimitate. De aceea, preocupările în 
această privință, pe lingă caracterul 
de permanentă, trebuie să-1 aibă și 
pe acela de raportare a conținutu
lui la tot ce este mai bun, mai evo
luat. si nu la șabloanele cunoscute 
si înrădăcinate in practica unor or
ganizații de bază. Aceasta este una 
din cerințele esențiale — subliniată 
cu atîta claritate la Consfătuirea de 

a asigura 
de muncă al 
bază.

Imagine de la Facultatea de electrotehnică a universității craiovene Foto : E. Dichiseanu

ALBUM DE ARTĂ POPULARĂ 
ROMÂNEASCĂ

Pe scena teatrului românesc de astăzi

— ca o 
la res- 
revenire

mai des. Dar nu pe 
problemele vizînd con- 

pe 
pe aspecte ale acestora",

secretarul comite-

unei calități 
de partid, 
generale, ci 
concrete din 
organizațiilor

la Mangalia — pentru 
perfectionarea stilului 
fiecărei organizații de

Constantin

în 
prin 
de

noi 
Nu 
prin 

experiența
de partid.

PRIESCU

Zilele acestea, întreprinderea po
ligrafică din Sibiu a scos de sub 
tipar, în Editura Meridiane, un nou 
și valoros album de artă : Portul 
popular de sărbătoare din România 
de Elena Secoșan și Paul Petrescu. 
Apărută in condiții grafice de ex
cepție, cu peste 400 ilustrații color, 
noua lucrare redimensionează lista 
albumelor de artă populară româ
nească editate in ultimii arii de 
prestigioasa tiparniță sibiană. 
Printre acestea : „Ornamentica tra
dițională comparată", „Arta popu
lară si decorativă", „Artă, stil, cos
tum", „Din ornamentica română", 
„Arta populară din Munții Apu-

seni", „Istoria costumului de curte 
in Țările Române", „Portul popular 
românesc", aceasta din urmă meda
liată cu aur la Expoziția interna
țională a cărții de la Leipzig și re
produsă integral la Tokio.

Oglindind estetica de mare rafi
nament a vestimentației din spațiul 
nostru carpatin. Portul popular de 
sărbătoare din România, care 
înmănunchează costume din toate 
zonele etnografice ale țării, se dis
tinge ca uri nou și monumental al
bum de artă populară si, in același 
timp, ca o nouă bijuterie a vesti- 
ților tipografi sibieni. (Nicolae 
Brujan, corespondentul „Scinteii").

Personalitatea constructorilor
socialismului

Edificii noi pentru
educație și invătămint

Asemenea tuturor 
județelor tării, roade
le politicii intelepte a 
partidului de reparti
zare judicioasă, armo
nioasă a forțelor de 
producție sînt preg
nant vizibile și pe 
plaiurile încărcate de 
istorie ale Vasluiului, 
înregistrind unul din
tre cele mai înalte 
ritmuri de creștere e- 
conomico-socială. be
neficiind de importan
te fonduri de investi
ții. acest județ a cu
noscut. mai cu seamă 
după Congresul al 
IX-lea al partidului, o 
dezvoltare fără' prece
dent. care a determi
nat mutații fundamen
tale și in viata social- 
pulturală a celor a- 
proape o jumătate de 
milion de locuitori ai 
săi. în cele patru ora
șe ale județului — 
Vaslui. Bîrlad. Huși și 
Negrești — s-au con
struit 40 000 de noi 
apartamente. Statisti
cile atestă că județul 
Vaslui are o populație 
foarte tînără. aproape 
o treime formind-o 
preșcolarii și școlarii.

Acest fapt a impus 
ca. in contextul gene
ral al construcției, ur
banizării și sistemati
zării localităților, să 
se acorde o atentie 
deosebită asigurării 
bazei materiale a edu
cației și invătămintu- 
lui. în cele patru lo
calități urojine și 71 
de comune ale iude- 

^tiilui au fost construi-

/ Ca toate localitățile patriei, odată 
cu puternica dezvoltare economică, 
municipiul Tîrgu Mureș a cunoscut 
un ritm de urbanizare și moderni
zare fără precedent. Atît sub raport 
numeric, al locuitorilor, cît și al di
versității domeniilor de activitate e- 
conomico-socială, Tîrgu Mureș — cel 
mai mare oraș al județului Mureș — 
cuprinde mai bine.de 160 000 de cetă
țeni, români și maghiari. Numai din 
anul 1956 și pînă în prezent, popu
lația a crescut de 2,3 ori, reprezen
tind 25 la sută din cea a județului, 

într-o astfel de localitate, aflată în 
plină transformare, viața pune in 
fața primăriei necesitatea soluționă
rii a numeroase și deosebit de di
verse probleme de ordin edilitar-gos
podăresc și personal al celor care 
trăiesc și muncesc în acest vechi oraș 
transilvănean. Iată de ce, cunoaște
rea acestor probleme și rezolvarea 
lor în termenul legal constituie una 
din preocupările permanente ale con
siliului popular municipal. Intrebin- 
du-1 pe tovarășul Ironim Buda, pri
marul 'municipiului, cite cereri, pro
puneri și sesizări au formulat cetă
țenii orașului în anul 1983 prin scri
sori și audiențe, ne-a răspuns :

— în total, ne apropiem de 38 000, 
dar cele mai multe dintre ele n-au 
fost adresate prin scrisori — al căror 
număr este în scădere — ci au fost 
făcute în cadrul orelor de audiențe, 
pe care Ie ținem cu regularitate Ia 
primărie și în colectivele de muncă, 
și care, în perioada menționată, au 
crescut de la 2 200 la 2 457. Numai in 
primul trimestru al acestui an in o- 
rele de audiență ni s-au adresat pes
te 3 000 de cetățeni.

în spiritul hotăririlor de partid, al 
legilor țării,4 am luat toate măsurile 
pentru ca propunerile, sugestiile, ce
rerile și reclamațiile oamenilor mun
cii să fie receptate și rezolvate cu 
maximă solicitudine. A fost stabilit 
un program de audiențe (pentru fie
care zi din săptămină), care asigură 
accesul direct al tuturor cetățenilor 
la toate cadrele din conducerea pri
măriei, incepind cu președintele, 
prim-vicepreședintele, vicepreședinții 
și secretarul comitetului executiv. A- 
cest program este afișat nu numai la 
primărie, ci și în întreprinderi și in- 

^stîtuții, a fost comunicat deputaților,

președinților asociațiilor de locatari 
și ai comitetelor de cetățeni. Urmă
rim ca. problemele ridicate de cetă
țeni la audiențe să fie soluționate, pe 
cit posibil, în prezența cetățenilor. 
Peste 46 la sută din cererile și sesi
zările făcute in anul 1983 la audiențe 
au fost rezolvate pe loc’ (din care 
mai bine de 92 la sută au fost solu
ționate favorabil), in mod direct, fără 
intermediari. Dacă cererea formulată 
la audientă nu poate fi soluționată pe 
loc, se întocmește o așa-numită'„fișă 
de audiență", care se înaintează a

merci deputatului" cu o apreciabilă 
bibliotecă juridică. Se știe că, depă- 
șindu-și titulatura, „camera deputa
tului" constituie de fapt un spațiu 
curent de lucru al activului obștesc. 
Pentru tirgmureșeni, acesta este și 
locul în care, alături de colecția „Bu
letinul Oficial", cetățeanul găsește — 
pentru clarificări în materie de legis
lație — publicații, foi volante, afișe, 
lucrări editate de consiliul popular, 
în limbile română și maghiară, refe
ritoare la hotărîri cu caracter norma
tiv. materiale privind diferite

O

rașu a dat viață țăranului Vlaicu 
Lipan. Observăm că asemenea eroi 
reprezentativi pentru idealul și o >- 
ți unea scenei noastre militante au 
fost incredințați unor mari actori, 
capabili să le dea forța viabilității 
plenare. Spectatorii s-au regăsit, 
bucurindu-se. in izbînda lui Spiri
don din „Mielul turbat" de Aurel 
Baranga. a lui ca și a altor eroi ai 
comediilor inspirate din actualitatea 
socialistă, eroi reprezentind și acțio- 
nind in spiritul unei etici superioa
re. De o importantă considerabilă 
pentru configurarea orizontului u- 
manist și filozofic al dramaturgiei 
românești contemporane este contri
buția dramaturgului Horia Lovines- 
cu, incepind cu „Citadela sfărimată". 
prin care literatura dramatică crea
tă in acești ani a dat la iveală o o- 
peră de maturitate inscrisă pe-drept 
cuvint in patrimoniul valorilor na
ționale. Piesa lui Horia 
constituie transfigurarea 
de amplă semnificație a 
ces epocal, de înlăturare
lui, a ceea ce frinează mersul îna
inte. pentru afirmarea noului, repre
zentat de valorile exprimate și pro
movate de clasa muncitoare, de re
voluție. Nu numai prin această pie
să. ci și prin alte opere reprezenta
tive. Floria Lovinescu evocă impre
sionant revoluția in lupta eroică, ar
mată si totodată acțiunea construc
tivă care determină transformări 
impune valori specifice epocii noas
tre. Sint. dealtfel, concludente și 
demne de relevat adeziunea depli
nă și pasiunea artistică pusă de oa
menii scenei in realizarea spectaco
lelor cu piesele noii dramaturgii, ro

mânești. a lucră
rilor create in ul
timii ani, a piese
lor inspirate din 
trecutul nostru e- 
roie, din actuali- 

construcției sociâlis-

Conștiința înaltei lor responsabi
lități. a misiunii de a sluji cu ta
lent comandamentele epocii. îi tace 
pe dramaturgii de azi. ca și pe cei
lalți literați ai noștri, să scrie în pri
mul rind despre viața nouă din țara 
noastră, despre perioada pe care a 
deschis-o și a statornicit-o revolu
ția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. des
pre . cei ce i-au fost și ii sint eroii. 
Valorificind sursele de interes, de 
dramatism și de poezie ale acestor 
ani, ei scriu despre oamenii care le 
dau strălucire, despre cei angajați 
— cu istoria, cu prezentul și viitorul 
lor — in procesul de transformări 
revoluționare, de construcție și per
fecționare. proces care implică pro
fund și multilateral existența fiecă- 

. ruia și a tuturor. Noua dramaturgie 
românească, operă a . deceniilor care 
au trecut de la 
1944, a dat un 
mișcării noastre 
mânească este o 
a spiritualității și idealurilor socia
liste, se înscrie ca factor însemnat 
in formarea și perfecționarea mora
lă. civică și patriotică a spectatori
lor. Totodată, cu receptivitate față 
de primordialitățile epocii pe plan 
global, dramaturgii români de azi se 
înscriu prin operele lor in rindurile 
celor ce apără valorile eterne ale 
omenirii, slujesc progresul. pacea. 
Legați de pămintul și spiritualitatea 
patriei, dăruiti idealurilor socialis
mului și interpreți ai acestor idea
luri. ai virtuților specifice cultivate 
in anii noștri, dramaturgii creează 
cu ambiția originalității in proble
matică și in modalitățile de trans
punere. definind 
in evoluția litera
turii noastre dra
matice o perioadă 
de mare bogăție 
prin numărul și 
valoarea operelor 
cuprindere tematică, 
reprezentativ 
personaje Înfățișate.

Dramaturgia românească a aces
tor ani. îndeosebi aceea scrisă și ju
cată după 1965. este expresia pro
fundei angajări civice, politico-ideo- 
logice a scriitorilor noștri, a valori
ficării responsabile și mature a unei 
largi libertăți de creație — liberta
tea de a sluji poporul, de a înfăți
șa in pagini profunde marile reali
zări ale națiunii noastre. procesul 
complex al formării omului nou, 
animat de idealurile luptei pentru 
prosperitatea-țării, pentru viitorul ei 
luminos. ,.ln operele dramaturgilor 
noștri se face puternic simțit elanul 
constructiv propriu vremii pe care 
o trăim, rezultat al participării an
gajate a națiunii noastre socialiste 
la înfăptuirea mărețelor obiective 
social-economice stabilite de partid 
împreună cu poporul. Sint transfi
gurate artistic problemele specifice 
transformărilor înnoitoare cunoscute 
de tara noastră,' pe plan material și 
spiritual, ecoul și efectele lor in 
viața oamenilor, in conștiința lor. 
în această direcție s-a dezvoltat 
noua literatură dramatică, o drama
turgie a unei epoci revoluționare, 
reprezenlativă prin calitatea de 
sesiza 
eroii i 
toria, 
tații, 
ținui 
ții. Prin ceea ce are mai bun. 
realizat, mai valoros, 
acestor ani a oferit scenei 
nești opere profund educative, me
nite să suscite interesul și partici
parea oamenilor, a maselor de spec
tatori. O temă de mare anvergură a 
dramaturgiei contemporane este, fi
rește, eroismul ce definește anga
jarea poporului român in edificarea 
civilizației socialiste. Aici se află 
sursa unor lucrări de amplă respi
rație. de mare răsunet in mintea sf 
sufletul spectatorilor. Aici se for
mează si se afirmă plenar persona
litatea oamenilor acestei epoci, eroii 
exemplari ai societății noastre. Chiar 
dacă unele lucrări create in anii de 
început ai revoluției noastre sint 
tributare unor- „norme" de creație 
artistice, nu putem să nu recunoaș
tem în creația unor dramaturgi ca 
Mihail, Davidoglu și Lucia Deme
trius patosul romantismului revolu
ționar. strădania de a pune in lumi
nă . chipuri de eroi ai clasei munci-

■ toare, oameni animați de înaltul 
ideal al construcției socialiste in 
patria noastră. Ni se par unii dintre 
acești eroi „înfrumusețați", mai pre
sus de imaginea din realitate a cu- 
tărui sau cutărui personaj in carne 
și oase ? Poate, însă nu trebuie să 
uităm că dacă idilismul schemati
zează și simplifică realitatea, aceas
ta nu inseamnă că in numele idea
lului care luminează- viața și munca 
unui erou scriitorul nu are datoria 
de a sintetiza in personaje memora
bile. de o mare frumusețe și înălți
me morală, chintesența omului nou 
pe care-1 făurește societatea noas
tră. omul de care are nevoie socia
lismul de astăzi. Pentru spectatori, 
pentru cei de ieri, dar și’pentru cei 
de azi. un personaj ca minerul An
ton Nastai s-a constituit intr-un mo
del, mai ales cind personajului i s-a 
dat viată cu pasiunea convingătoa
re cu care a făcut-o un artist ca E- 
mil Botta. De asemenea, multi au 
urmărit cu înțelegere, impresionați, 
frămintările prim-maistrului furna- 
list Petru Arjoca, memorabil inter
pretat de George Calboreanu, sau 
marea artă cu care Ștefan Ciubotă-

Si puse la dispozi- . 
copiilor peste 1250 

săli de clasă. 340 de 
laboratoare si ateliere 
bine dotate. 120 de 
grădinițe și peste 5 500 
locuri în internate și 
cămine. Pe scurt, o 
puternică și modernă 
bază materială.

Este de subliniat 
faptul că. din 16 licee 
industriale si de spe
cialitate. 15 functio-

te 
ti a

VASLUI
nează în prezent In 
localuri noi. mari și 
luminoase. înzestrate 
cu tot ceea ce este 
necesar unui învătă- 
mint modern, de înal
tă eficientă. într-un 
edificiu monumental, 
avind săli și terenuri 
de sport, internat, o 
mare bibliotecă, ate
liere si laboratoare, 
de fapt un complex 
școlar, își desfășoară 
activitatea, la Bîrlad, 
Liceul industrial 
„Al. Vlahută". 
dintre cele mai 
unități școlare 
tară. Toate cele 
licee industriale 
municipiul reședință 
de iudet. cele patru 
din orașele Huși și 
Negrești; ca .și cele 
din Codăești. Murgeni 
și Puiești sint. de a- 
semenea. ridicate in 
ultimul deceniu. Pește

măsură rezolvare pe plan local, câ ei 
vin să discute cu primul gospodar al 
obștii, cu alte cadre dirt conducerea 
primăriei, nu numai chestiuni strict 
personale, ci și de interes generat și 
edilitar-gospodăresc.

Bunăoară, la una din audiențe erau 
înscriși vreo 25 de cetățeni. Veniseră 
sa discute cu primarul municipiului 
tot felul 'de probleme. Deputata Maria 
Simon. împreună eu Pavel Moldovan 
și loan Buja, de exemplu, solicită, in 
numele cetățenilor din cartierul Re- 
metea, construirea, din materiale re-

Nici o scrisoare, nici o audiență
fără răspuns

Din experiența Consiliului popular al municipiului Tîrgu Mureș

doua zi întreprinderii, instituției sau 
compartimentului competent să o re
zolve.

La cele spuse de primarul munici
piului, notăm — ca o valoroasă ex
periență — preocuparea stăruitoare 
cu care consiliul popular municipal 
acționează, in ultimii ani, pentru cu
noașterea corectă a legilor țării de 
către cetățenii orașului. „Prin aceasta 
urmărim — ne spunea primarul mu
nicipiului — să scadă numărul sesi
zărilor critice adresate consiliului 
popular și al audiențelor solicitate în 
probleme decurgind din necunoaște
rea legilor".

în acest scop, consiliul popular a 
antrenat activul său, deputății, mem
brii asociației juriștilor, alte forte de 
care dispune, la desfășurarea conti
nuă a propagandei juridice. Printre 
metodele folosite in această privință 
de Consiliul popular al municipiului 
Tirgu Mureș este înzestrarea „ca-

drepturi și obligații ale oamenilor 
muncii etc. Tot aici există „panoul 
juridic", la care se afișează pe larg 
textele legilor 
răspunsuri la 
de cetățeni.

De asemenea, 
obișnuită ca propaganda vizuală pe 
aceste probleme să fie completată 
prin proiecții de diapozitive, in legă
tură cu necesitatea respectării legali
tății, cu exemple concrete și fapte de 
viață — avind deci o mai mare pu
tere de înriurire educativă.

Cit de eficiente sînt toate aceste 
acțiuni se vede și din faptul că nu
mărul scrisorilor adresate organelor 
de partid și de stat județene a scă
zut de la 1 172, în 1980, la 906, în 1983. 
Ceea ce nu înseamnă, automat, redu
cerea numărului problemelor ăau se
sizărilor și preocupărilor cetățenilor 
orașului, ei reflectă faptul că aceste 
probleme și-au găsit in tot mai mare

de interes general, 
întrebări formulate
a devenit o practică

cuperabile, a două magazine agroali- 
mentare. „Ne angajăm — spuneau ei
— ca împreună cu cetățenii să execu
tăm atît lucrările necalificate, cit și. 
unele din cele calificate, aici locuind 
o serie de constructori". Propunerea 
nu numai că a fost reținută, dar cu 
sprijinul primăriei — care a stabilit 
și termene de soluționare — a căpătat 
chip concret in scurt timp. Deputata 
Marton Maria solicita, de asemenea, 
în numele cetățenilor din cartierul 
„T III" aprobarea spațiului necesar 
în vederea amenajării, prin muncă 
patriotică, a unei piețe agroalimenta- 
re. Alții au propus amenajarea, in 
zona nord-estică a municipiului, pe 
un versant neproductiv, a unui parc 
în suprafață de peste 30 000 metri 
pătrați. „La realizarea acestei lucrări
— spuneau ei — ne angajăm să mo
bilizăm zilnic 250 de cetățeni". De
putata Maria Simon, alături de cetă
țenii Diriczi Pol, Iosif Bolog,

nr. 2 
una 

mari 
din 

ci nci 
din

210 școli generale din 
localitățile urbane, lo
calități care si-au tri
plat numărul popu
lației in ultimul dece
niu și jumătate, ca și 
cele din comune au 
fost construite in ul
timii ani. Pe drept 
cuvint se poate spune 
că aproape toti copiii 
oamenilor muncii vas
luieni invată acum în 
școli noi. 
sat. oricît 
indepărtat. 
nu exisțe 
așezăminte 
și civilizație. La Ta- 
nacu. Oșești. Rebricea. 
Todirești și Deleni. 
unde acum un secol 
revizorul școlar Mihai 
Eminescu semnala lip
sa localurilor de scoa
lă. se inalțâ acum mo
derne unități cu pri
ma treaptă de liceu. 
Școlile inăltăte în 
ultimii ani. intre care 
cele cu numerele 9. 10 
și 11 din municipiul 
Birlad. 7 si 8 din Vas
lui și altele sint cu
plate si cu grădinițe, 
avind terenuri de 
că. mici bazine si 
dotări. S-a creat 
fel posibilitatea 
gătirii unei treceri fi
rești de la vîrsta pre
școlară la cea școlară, 
într-un cuvint. a unor 
condiții dintre cele 
mai bune de creștere 
și educare a copiilor.

Nu există 
de mic si 
in care să 

asemenea 
de cultură

ioa- 
alte 
ast- 
pre-

Petru NECULA 
corespondentul 
„Scinteii"

Moldovan și alții au propus inițierea^ 
unor acțiuni in vederea redării in 
circuitul agricol a unor suprafețe de 
teren neproductiv din zona orașului, 
iar pentru asigurarea fluenței trans
portului în comun, in orele de virf, 
trecerea unor autobuze de pe benzină 
pe gaz metan. Cererile fiind îndrep
tățite, —1------' '........  -
net, a 
nul și

Cea 
rile și 
in audiențe la primărie și in cadrul 
întilnirilor periodice la-adunările ge
nerale ale asociațiilor de locatari — 
la care in anul 1983 au participat a- 
proape 25 0(10 de cetățeni — au făcut 
obiectul unei analize, iar o bună par
te din propuneri au constituit punc
tul de plecare al unor hotăriri și de
cizii ale consiliului popular și comi
tetului său executiv.

Un asemenea mod de organizare a 
audiențelor face ca oamenii să-și spo
rească încrederea in organele locale, 
să nu se mai adreseze altor foruri 
cu probleme ce pot fi soluționate la 
acest nivel. Practic, n-a existat in 
cursul anului 1983, ca și in primul 
.trimestru al acestui an, cerere, scri
soare, sesizare sau reclamație la care 
să nu se fi răspuns in termen legal. 
„Din experiența de pînă acum — ne 
spunea tovarășul Ironim Buda — re
iese clar că succesul în această acti
vitate este asigurat de seriozitatea și 
operativitatea celor învestiți cu răs
pundere pe linia soluționării propu
nerilor. cererilor și sesizărilor oame
nilor .muncii. Drept care, in spiritul 
Hotărîrii cu privire la activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii, adoptată de plenara C.C. al 
P.C.R. din luna martie a.c., vom ac
ționa neabătut pentru creșterea și 
întărirea răspunderii față de această . 
activitate, urmărind, deopotrivă, și 
modul in care și ceilalți factori — din 
întreprinderi și instituții — manifes
tă receptivitate și operativitate' in 
problemele ridicate de cetățeni, pen
tru ca participarea oamenilor muncii 
la întreaga activitate obștească să 
fie tot mai activă".

primării! și ie-a notat in car- 
fixat, de comun acord, .terme- 
soluții de rezolvare.
mai mare parte din propune- 
cererile formulate de cetățeni

Gheorcjhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

istoricul 23 August 
substanțial temei 
teatrale. Scena ro- 
viguroasă tribună

Lovinescu 
artistică, 

unui pro- 
a vechiu-

Opinii de Virgil BRĂDAJEANU

create, prin larga 
prin caracterul 

al galeriei de eroi si

3 
: și exprima energiile națiunii, 
de prim plan care făuresc is- 
problematica majoră a socie- 
raportul dialectic dintre des- 
individual și cel al colectivitâ- 

mai 
dramaturgia 

româ-

tatea fierbinte a
te. O seamă de creații ale acestei e- 
poci reiau și adincesc problematica 
formării eroului înaintat, dezbat cu 
pasiune și răspundere civică lupta 
dintre nou și vechi, dialectica pro
movării atitudinilor înaintate in mun
că și viață. Piesele lui Paul Everac 
sint. de . regulă, dezbateri în care 
actualitatea implică perspectiva,1 ca
zul particular este privit in lumina 
generalului, ridicat la o putere filo
zofică. „Ștafeta nevăzută". „Simple 
coincidențe" sau „Cartea lui lovi
tă" sint asemenea opere complexe, 
dezvăluind devenirea unor destine 
de azi. Piesele de pasionantă anga
jare și relevantă capacitate metafo
rică ale lui Dumitru Radu Popescu 
(„Acești îngeri triști", „Pasărea 
Shakespeare". „Balconul", „Hoțul de 
vulturi" și altele) se inscriu ca un 
alt moment de referință in noua dra
maturgie românească, înzestrate 
fiind, ca și celelalte, să-i reprezinte 
concludent disponibilitățile pentru a- 

friimos, să le vorbească 
oamenilor despre dreptul și datoria 
de-a fi ei înșiși, de-a se

devăr și

comporta 
la o înălțime demnă de numele de 
om nou. în stiluri și modalități spe
cifice, scriitori ca Titus Popovici. 
Th. Mănescu, Iosif Naghiu, Mircelț 
Radu Iacoban, Andi Andrieș, Ecate- 
ri-na Oproiu. C. Cubleșan, George 
Genoiu ș.a. pun în lumină destine 
și împrejurări specifice realității 
contemporane, aducind pe scenă lu
mea satelor, mediul muncitoresc, via
ța, preocupările și activitatea intelec
tualității.

Aceleași coordonate spirituale, a- 
ceeași viziune pozitivă, născută din 
posibilitatea de a aprecia obiectiv, 
științific procese proprii societății 
socialiste cu o caracteristică finali
tate constructivă, impun trăsături 
specifice dramaturgiei noastre ; noi 
— indiferent de specii și modalități. 
Au această calitate și comediile, fie 
că este vorba de cele ale lui ,Aurel 
Baranga, de irezistibilele șarje 1 ale 
lui Teodor Mazilu sau ale lui Ion 
Băieșu la adresa mediocrității și pa
razitismului. comediile pătrunzătoa
re. cu remarcabile virtuți spectacu
lare ale lui Tudor Popescu, 
ale altor comediografi. printre 
se detașează Dumitru Solomon 
Mehes Gybrgy.

ca și 
care 
sau

La rindul lor. dramaturgi care se 
inspiră din paginile eroicei istorii a 
poporului român pun in lumină în
sușirile proprii existentei noastre, 
inepuizabilele resurse de tărie.și con
tinuitate de-a lungul timpului, în
fățișează cu patos pe făuritorii ma
rilor acte ale unității și indepen
denței noastre. Ei valorifică istoria 
și permanențele, extrag din vreme 
profunde înțelesuri. întrevăd pers
pective generale si le dau putere de 
a vorbi celor de azi. Sînt prezenti 
pe acest tărim prin opere de auten
tic dramatism scriitori ca Paul An
gliei, Al. Voitin. Mihnea Gheorghiu, 
Dan Tărchilă, 
Anania. în 
contribuția, < 
scriitori ca 1 
Andras.

Stimulați < 
roasele idei 
al P.C.R.. 
Ceaușescu, de a dărui 
operele pe care le merită, 
înaltă valoare artistică, 
și militantă, scriitorii, f______
noștri intimpină cea de-a 40-a ani
versare a eliberării și Congresul al 
XIII-lea--------
reda in 
măreață 
vieții și 
cialiste.

Al. Sever, Valeriu 
aceeași arie își înscriu 
cu marcată originalitate. 
Marin Sorescu sau Siito

de orientările și gene- 
ale secretarului general 

. tovarășul Nicolae 
poporului 
creații de 
patriotică 

dramaturgii

ai P.C.R. cu hotărirea de a 
opere durabile dimensiunea 
a acestor vremuri, eroismul 
muncii națiunii noastre so-

bine.de
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Sărbătorirea Zilei grănicerilor
Republicii Socialiste România

Anul acesta. Ziua grănicerilor Re
publicii Socialiste România a fost 
sărbătorită în climatul de puternică 
efervescență creatoare cu care între
gul nostru popor, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întîmpină a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului. '

Militarii trupelor de grăniceri au 
raportat de ziua lor comandantului 
suprem noi și remarcabile rezultate 
în ridicarea pe trepte superioare a 
nivelului pregătirii de luptă și poli
tice, în întărirea capacității de luptă 
a unităților și subunităților lor, în 
executarea misiunilor de pază și 
apărare a frontierei de stat.

în unitățile și subunitățile de gră
niceri, la casele armatei, precum și 
la casele de cultură și căminele cul
turale din orașele și satele aflate in

„Participanții Ia adunarea festivă consacrată sărbătoririi Zilei gră
nicerilor Republicii Socialiste România dau expresie sentimentelor de 
adincă prețuire și nemărginită recunoștință pe care străjuitorii frontiere
lor patriei le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, consecvent militant revoluționar, purtător al celor mai 
înalte virtuți ale poporului român, personalitate proeminentă a lumii con
temporane, pentru prodigioasa activitate pe care o desfășurați, în fruntea 
partidului și statului, pentru ridicarea patriei pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației socialiste și comuniste, pentru întărirea capacității sale 
de apărare, pentru aportul dumneavoastră decisiv Ia afirmarea tot mai 
puternică a tării noastre pe plan mondial, Ia sporirea necontenită a pres
tigiului ei în rîndul națiunilor lumii, la promovarea nobilelor principii ale 
păcii, colaborării și înțelegerii între popoare.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii și militarii în termen, întregul personal al 
trupelor de grăniceri acționează cu hotărire și fermitate pentru înfăptuirea 
in totalitate a sarcinilor ce Ie revin din istoricele documente ale Congre
sului al XII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, din Directiva 
privind pregătirea militară și politică a armatei.

Puternic mobilizați de îndemnurile și orientările dumneavoastră, de 
strălucitul exemplu de pasiune și dăruire comunistă pe care ni-1 oferiți, 
militarii trupelor de grăniceri muncesc în posturile datoriei lor ostășești 
cu responsabilitate și abnegație pentru realizarea unei calități noi, supe
rioare, in pregătirea de luptă și de specialitate, în celelalte sectoare de 
activitate, pentru organizarea și desfășurarea întregului proces instructiv- 
educativ in spiritul cerințelor doctrinei militare naționale — al cărei stră
lucit fondator sînteți. Răspunzind înaltelor comandamente pe care le-ați 
formulat în Cuvintarea rostită la convocarea-bilanț a activului cadrelor 
de bază ale armatei, milităm neobosit pentru ridicarea conștiinței socia
liste, patriotice și revoluționare, a tuturor militarilor, întărirea ordinii și 
disciplinei, formarea lor ca ostași și cetățeni, cu alese trăsături morale, 
pentru afirmarea lor tot mai activă în viața social-politîcă și spirituală a 
patriei. Ne vom concentra și în continuare eforturile pentru îndeplinirea 
cu înaltă răspundere patriotică și vigilență revoluționară, devotament și 
abnegație a nobilei misiuni de pază și apărare a frontierei, întărind tot
odată colaborarea cu luptătorii gărzilor patriotice și componenții celorlalte 
formațiuni de apărare, cu populația din zona de frontieră.

Vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe comandant su
prem, că ne vom consacra toată energia și capacitatea de muncă întâm
pinării cu bogate realizări în 'toate domeniile vieții ostășești a marilor 
evenimente politice ale acestui an — cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al partidului. Vom întări necontenit capacitatea com
bativă a unităților și subunităților de grăniceri, pentru a fi întotdeauna 
gata, la chemarea patriei și partidului, la ordinul dumneavoastră, să apă
răm eu fermitate, împreună cu toți ostașii țării, cu întregul popor, cuce
ririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială 
a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".

<>

15.00 Telex
15,05 Amfiteatru studențesc. Invăță-

mint. anul 40
15.40 Laureați ai Festivalului național

„Cîntarea României"
16,00 Cărți și idei
16,20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 9 Sub

semnul anului jubiliar

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — Direcția 

circulație
Pneurile și siguranța rutieră
Zilele acestea, pe șoseaua Slobo- 

zia-Urziceni, unui autoturism din 
județul Prahova, aflat in mers, i-a 
explodat pneul de la roata dreaptă 
spate. Surprins de cele întâmplate, 
automobilistul a pierdut controlul 
asupra volanului, mașina izbindu-se 
violent de un copac de pe marginea 
drumului. Un pasager din autovehi
cul și-a pierdut viața. Din primele 
cercetări a rezultat că pneul a ex
plodat deoarece avea un grad foarte 
avansat de uzură. Accidentul readuce 
in actualitate atenția ce trebuie 
acordată stării pneurilor de către 
toți deținătorii de autovehicule. în- 
trucît și în condițiile sezonului esti
val pot apărea porțiuni umede de 
drum din cauza ploii, pe care un 
autovehicul cu pneurile uzate este 
expus pericolului de a derapa. Chiar 
pe un drum uscat un pneu uzat 
poate lesne exploda din cauza unui 
cui. a unui ciob sau a unui alt o- 
biect tăios. Stabilitatea autovehicu
lului echipat cu pneuri uzate se di
minuează simțitor și în cazul unui 
viraj, al unei frînări mai violente 
sau într-o curbă abordată mai brusc. 
Din punctul de vedere al siguranței 
în mers a autovehiculelor, contează 
foarte mult și modul în care pneu
rile sînt întreținute și exploatate. 
O diferență de presiune intre pneuri, 
o tăietură pe partea laterală a aces
tora. o umflătură sau deformarea 
jentii sînt tot atâtea surse.de natu
ră să provoace explozia pneului. 
Iată de ce este necesar ca toți de
ținătorii de autovehicule proprietate 
personală și factorii de resort din 
unitățile socialiste deținătoare de 
autovehicule să acorde toată atenția 
pneurilor și să ia măsuri pentru în
locuirea din timp a celor cu uzură 
pronunțată.

Oboseala la volan
în ultimul timp, citeva accidente 

rutiere s-au comis din cauza ador
mirii la volan a conducătorilor auto, 
în ziua de 12 iunie, pe șoseaua 

zona de frontieră s-au desfășurat 
adunări festive, în cadrul cărora s-a 
prezentat conferința „25 iunie — 
Ziua grănicerilor Republicii Socialis
te România". Acestea au fost urmate 
de programe artistice, la care și-au 
dat concursul formații și interpreți 
ce s-au distins în etapa de masă 
a Festivalului național „Cîntarea 
României".

în Capitală, la Casa Centrală a Ar
matei, a avut loc o adunare festivă 
la care au participat cadre militare 
active și în rezervă, luptători ai găr
zilor patriotice, tineri din formațiu
nile de pregătire pentru apărarea pa
triei, personal muncitor civil.

Cu acest prilej, a fost adresată o 
telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate, în care se spune :

20.20 Actualitatea în economie
20,40 Marea epopee revoluționară 9 îm

potriva fascismului și a războiu
lui. Documentar

21,00 Teatru TV : „înaintea furtunii" — 
scenariu TV de Paul Ioachim. în 
distribuție : Mircea Albulescu, 
ștefan Radof, Alexandru Repan, 
Adrian Plntea, Ion Pavlescu. Ion 
Lupu, Tania Filip, Dinu Manola- 
che, Stelian Preda, Paul Ioachim. 
Rodica Sanda Țuțuianu, Alexan
dru Lungu. George -Buznea, Miti
că lancu, Gelu Nițu. Regia artis
tică : Constantin Dlcu

22.20 Telejurnal (parțial color)

București — Urziceni ; în ziua de 
15 iunie, in județul Gorj, pe DN 66 ; 
în ziua de 19 iunie, in apropiere de 
Oradea și pe șoseaua Rm. Vîlcea — 
Drăgășani. Retine atentia că în toate 
aceste cazuri cei aflați la volan erau 
automobiliști amatori care se aflau 
într-o stare avansată de oboseală. 
Ațipind la volan, ei au scăpat ma
șinile de sub control, provocînd 
răsturnarea sau izbirea acestora de 
pomi sau de alte autovehicule.

Un alt aspect ce trebuie avut în 
vedere este faptul că accidentele 
respective au avut loc atât în' pri
mele ore ale dimineții, cit și după- 
amiază. ceea ce înseamnă că in orice 
interval al zilei poate surveni ador
mirea la volan pe fondul oboselii. 
Acum. în sezonul de vară, ațipirea 
la volan este facilitată si de dogoa
rea soarelui, monotonia drumului" — 
în special în zonele de cîmpie — dar 
mai ales de solicitările sporite la 
care supune pe conducătorul auto, 
chiar cu experiență, parcurgerea fără 
odihnă a unor trasee de sute de ki
lometri. cum sînt cele ce leagă lo
calitățile din nordul și vestul tării 
de litoral.

Centura de siguranță
Este un accesoriu absolut necesai 

în condițiile circulației rutiere mo
derne pentru protejarea si ferirea 
automobiliștilor și pasagerilor de e- 
fectele distructive . ale accidentelor. 
Reamintim faptul că la o viteză de 
numai 40 kilometri pe oră. în cazul 
unui impact al autovehiculului, se de
gajă o forță echivalentă cu de 30 de 
ori greutatea. corporală a ocupantu
lui autovehiculului. în vreme ce un 
om robust Au poate prelua în bra
țele sale decît eforturi egale cu de 
două ori greutatea sa corporală. Sub
liniind și faptul că jumătate din nu
mărul accidentelor grave are loc în 
centrele urbane, apare firească ne
cesitatea cuplării centurii de sigu
ranță la orice deplasare cu autotu
rismul. în interiorul sau în afara lo
calităților. Un îndemn care se adre
sează tuturor automobiliștilor și pa
sagerilor care-i însoțesc.

în județul Olt s-a încheiat
recoltarea orzului

Oamenii muncii din' agricultura 
județului Olț raportează că. folosind 
cu maximum de eficientă mijloacele 
mecanice și. timpul bun de lucru, 
au reușit să încheie recoltatul orzu
lui pentru consum de pe întreaga 
suprafață cultivată.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean de partid Olt, se arată :

Acest prim succes din importanta 
bătălie a strîngerii recoltei ’84 do
rim. din adîncul inimilor noastre. 
să-1 considerați drept mărturie a 
abnegației și dăruirii noastre pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului și statului, a înflăcărate- 
lor dumneavoastră chemări ne care 
le adresați lucrătorilor ogoarelor de 
a face totul pentru sporirea rodni
ciei pămîntului. pentru ca agricul
tura românească să fie tot mai în
floritoare. pe măsura minunatelor 
condiții asigurate, a grijii perma
nente pe care o purtati continuei 
dezvoltări a acestei importante ra
muri a economiei naționale. Urmîn- 
du-vă cu încredere și devotament 
sfaturile date cu prilejul vizitei e- 
fectuate în unități agricole din ju

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI? 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

CARNET COTIDIAN
H Hotârîți să întâmpine cu înfăp

tuiri deosebite mărețul act istoric 
de la 23 August 1944 și Congresul 
al XIII-lea al partidului, oamenii 
muncii din industria județului Su
ceava acordă o atenție prioritară 
realizării și depășirii producției fi
zice, în structura planificată și în 
condiții de calitate superioară. E- 
forturile lor s-au materializat în
perioada care a trecut din acest
an în obținerea, peste prevederile 
planului, a 
portante de 
pirită, 200

unor cantități im- 
produse : 6 900 tone 
tone metale nefe

roase în concentrate, 118 tone uti
laje pentru prelucrarea lemnului, 
3 000 metri cubi prefabricate din 
beton .armat, 457 000 metri pătrați 
furnire estetice, 85 000 metri pătrați 
placaje din lemn și altele.

S O nouă capacitate de produc
ție a intrat în funcțiune pe platfor
ma petrochimică Borzești. Este vor
ba de instalația de* * paraxilen, care 
produce materie primă pentru fa
bricarea firelor și fibrelor sintetice 
tip „Terom". Concepută de specia
liștii noștri și realizată in cea mai 
mare parte cu utilaje românești de 
înaltă tehnicitate și productivitate, 
noua instalație este una din ceie 
mai moderne unități de producție 
de acest fel din țară. încă din pri
mele zile de funcționare, ea s-a 
înscris în parametrii prevăzuți in 
proiecte.

• Ca-n filme : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT 
(45 31 70) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Runda G : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Șapte băieți și o ștrengăriță î DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

E3 In satele din județul Argeș 
s-a creat și dezvoltat, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, o puternică bază materială 
pentru învățămînt și cultură : 458 
grădinițe pentru copii, 462 școli 
generale, 6 licee și 5 școli profe
sionale, în care învață peste 72 000 
elevi. Numărul căminelor culturale 
este de 269, iar al bibliotecilor de 
545.

H Oamenii muncii de la Între
prinderea de construcții nave și 
utilaj tehnologic din Tulcea au fi
nalizat lucrările la cea de-a doua 
navă de pescuit costier. Alte patru 
nave similare se află în stadiu 
avansat de execuție.

H Minerii din cadrul exploatării 
de la Rodna, județul Bistrița-Nă-

A apărut 
„ERA SOCÎAL!STĂ“ 
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Rubrica Epoca marilor transformări 

revoluționare, cu care se deschide 
acest număr, cuprinde articolele : 
„Factori calitativi ai dezvoltării eco
nomiei naționale" de Ion Nicola ; 
„Inovarea tehnico-stiințifică și efi
ciența' creșterii economice" de Victor 
Calcan ; „Formarea omului nou în 
procesul revoluției și construcției so
cialiste" de Ion Florea ; „Arta și ce
rințele vieții spirituale" de Virgil 
Brădățeanu ; „întărirea prieteniei și 
colaborării cu țările socialiste — o- 
biectiv central al politicii externe 
românești" de Dumitru Ținu. în con
tinuare. sînt publicate articolele : 
„Manifestări și consecințe ale crizei 
economice mqndiale" (rubrica Dezba
teri), „înțelegerea legilor materiei vii 
în lumina concepțiilor biologice ac
tuale" (rubrica Confruntări ideologi
ce), „Istoria modernă a României — 
domeniu deschis unor utile dezbateri 
novatoare" (rubrica Opinii). Revista 
mai cuprinde rubrica : Cărți și sem
nificații.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Duminică 1 iulie 1984 va avea loc 

o nouă tragere LOTO 2. Tragerile 
de acest gen oferă mari șanse de 
cîștig in primul rînd prin caracte
risticile lor tehnice : extragerea a 
12 numere din totalul de numai 75 ; 
repartizarea numerelor extrase 
cite 4 pentru fiecare dintre cele 3 
extrageri ; participarea tuturor bi

dețul Olt. am folosit fără preget în
tregul potential uman și mecanic de 
care dispunem, am organizat lucră
rile în flux continuu. astfel incit 
fiecare bob să ajungă în hambare, 
iar tot ceea ce ne-am prevăzut în 
programele campaniei de vară să 
devină faptă împlinită. Acum, acțio
năm cu toate forțele la eliberarea o- 
perativă a terenurilor de producția 
secundară si însămintarea culturilor 
duble de porumb, legume si furaje 
si sîntem gata pregătiți pentru a 
începe secerișul griului peste cîteva 
zile. De asemenea. întreaga suflare 
omenească a satelor participă la în
treținerea culturilor prăsitoare, la 
strîngerea legumelor și fructelor, a 
plantelor furajere.

Vă încredințăm, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar- general 
Nicolae Ceaușescu. că vom face tot 
ce depinde de noi pentru a întâm
pina cele două mari evenimente din 
acest an — a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă și Congresul al XIII-lea al 
partidului — cu rezultate deosebite 
în toate domeniile si sectoarele de 
activitate.

săud, au livrat, de la. începutul 
anului și pînă în prezent, o pro
ducție suplimentară care se ridică 
la 326 tone pirită, 41 tone zinc și 
38 tone plumb în concentrate.

H In județul Caraș-Severin au 
fost realizate instalații solare de 
preparare a apei calde menajere 
pentru 200 de apartamente în noul 
cartier „Intrare Nord" din Caran
sebeș. In municipiul Reșița se va 
da în curînd în folosință o altă 
instalație de preparare a apei calde 
menajere pentru aproape 1 000 de 
apartamente.

0 Prin recondiționarea pieselor 
de schimb, subansamblelor și ma
terialului tubular, oamenii muncii 
de la Schela de producție petro
lieră Videle au realizat, în perioa
da ce a trecut de la începutul anu
lui și pînă în prezent, economii în 
valoare de peste 6 milioane, lei.

® Lucrătorii Trustului de antre
priză generală pentru construcții- 
montaj din județul Neamț au dat 
în folosință anul acesta în munici
piile Piatra Neamț și Roman, pre
cum și în orașul Tirgu Neamț, 300 
de apartamente peste prevederile 
planului. La acestea se adaugă o 
serie de construcții agrozootehnice 
și spații comerciale.

H Un colectiv de specialiști de 
la unitatea de cercetare și proiec
tare pentru metalurgie neferoasă 
din Baia Mare a pus la punct teh
nologia de elaborare, din materii 
prime indigene, a clorurei cuproa- 
se folosite în industria chimică și 
fibrelor sintetice. Utilizînd o insta
lație proprie de microproducție, 
unitatea de cercetare din Baia 
Mare poate satisface de acum in
tegral cerințele economiei naționa
le la acest produs, care pînă acum 
se importa.

13 Harnicul colectiv al întreprin
derii de rulmenți din municipiul 
Alexandria a livrat, peste prevede
rile planului la zi, produse în' va
loare de 17,5 fnilioane lei. Acest 
spor de producție a fost obținut în 
condițiile economisirii a 120 000 
kWh energie electrică.

-------------------------------------*-------- -------------------------------- ;-----------------

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 26 iunie, ora 
21 — 29 iunie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi răcoroasă și în general instabilă 
în prima parte a intervalului, apoi se 
va ameliora treptat. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
mai ales Cu caracter de aversă înso
țite de descărcări electrice, mai 
frecvente în jumătatea de nord a țării. 
Izolat, cantitățile de apă vor depăși 
20 de litri pe metrul pătrat în 24 de 
ore. în primele zile, la munte, la peste 
1 800 metri, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat cu in
tensificări locale în regiunile estice și 
la munte, predominînd din nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar cele maxime 
între 16 și 26 de grade, local mai ri
dicate. în București : Vremea va fi 
răcoroasă, mai ales în primele zile. 
Cerul va fi temporar noros. Vor căr 
dea ploi mai ales sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice, îndeo
sebi în prima parte a intervalului. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 11 
și 14 grade, iar cele maxime între 22 
și 25 de grade, mai ridicate la sfîrșit.

letelor la toate cele 3 extrageri, 
indiferent de cota achitată. Ciști- 
gurile se atribuie pe 6 categorii, 
putîndu-se obține sume de bani cu 
valoare fixă si variabilă, precum si 
autoturisme, în cadrul valorii uni
tare a ciștigului dacă suma este 
egală sau superioară contravalorii 
autoturismului.

Cronica zilei
La București au început, luni, lu

crările celei de-a XV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-cehoslovace de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Cele două delegații, conduse de 
tovarășul Marin Enache, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și tovarășul La
dislav Gerle, vicepreședinte al Gu
vernului R.S. Cehoslovace, exami
nează, in spiritul înțelegerilor și ho- 
tărîrilor convenite cu prilejul întâl
nirilor și convorbirilor la nivel înalt 
româno-cehoslovace, noi modalități 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice în do
menii de interes comun, pentru lăr
girea schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

*
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc, luni, o conferință de presă 
cu prilejul „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean". Au parti
cipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ziarelor centrale, 
agenției român? de presă Ager- 
pres, Radioteleviziunii, precum și 
corespondenți ai presei străine.

în expunerea prezentată, ambasa
dorul Zo lang Guk a reliefat lupta 
poporului coreean, eforturile depuse 
de Partidul Muncii din Coreea și de 
Guvernul R. P. D. Coreene pentru 
înfăptuirea idealului național de 
reunificare pașnică și independentă 
a țării, fără nici un amestec din 
afară. Subliniind extinderea și apro
fundarea continuă pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-coreene, vor
bitorul a evidențiat rolul de excep
țională însemnătate al întâlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
care au marcat, de fiecare . dată, 
etape noi, mereu mai bogate. în în
tărirea prieteniei și conlucrării din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
cele două țări și popoare, în inte
resul reciproc, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Vorbitorul a exprimat mulțumiri 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru sprijinul activ și solidaritatea mi
litantă manifestate față de înfăp
tuirea aspirației vitale a poporului 
coreean de a-si întregi patria, de a 
trăi într-o țară unificată, liberă și 
independentă.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc o dezbatere știin
țifică interdisciplinară pe tema re
lațiilor complexe juridico-politice 
între țările europene, în contextul 
eforturilor actuale pentru acțiuni și 
negocieri efective menite să condu
că la îmbunătățirea climatului in
ternațional, pentru o societate lipsi
tă de violență, pentru dezarmare și 
pace.

Au fost dezbătute probleme pri
vind căile de cooperare existente în
tre Est și Vest și perspectivele dez
voltării acestora in condițiile destin
derii, relevindu-se poziția construc
tivă și inițiativele țării noastre, vas
ta activitate politică internațională a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in sprijinul aspi
rațiilor vitale de pace, colaborare și 
securitate ale poporului român și 
ale întregii omeniri.

*
Luni dimineața au sosit, intr-o vi

zita, m portul Constanța navele ame
ricane „riiddle" și „iruetl". In a- 
ceeși zi, conducătorul marșului, vi
ceamiralul Edwatd H. iviarnn, inso
lit de un grup de ofițeri americani, a 
făcut vizite protocolare primarului 
municipiului Constanța și comandan
tului Marinei militare.

A fost . prezent David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. in țara 
noastră.

(Agerpres)

Știri sportive
FOTBAL. Mîine seară, la Paris' 

va avea loc meciul final al campio
natului european interțări, între 
echipele Franței și Spaniei. Din 
echipa spaniolă vor lipsi Maceda și 
Gordillo, suspendați după primirea 
a cile doua cartonașe galbene. O O- 
dată cu incheierea campionatului di
viziei B, au promovat in prima di
vizie echipele cîștigătoare ale celor 
trei serii : Gloria Buzău (seria 1), 
F.C.M. Brașov (II) și Politehnica Ti
mișoara (III), toate trei foste divizio
nare A.

LUPTE. La tradiționalul concurs 
internațional de lupte greco-romane 
„Memorialul Wladislaw Pytliasinski" 
desfășurat la Piotrkow Tribunalski 
(Polonia), sportivii români au obți
nut două victorii prin Ion Draiea șl 
Ilie Matei. La categoria 82 kg, Ion 
Draiea l-a învins in finală pe cam
pionul polonez Stanislaw Rudnik. In 
finala categoriei 90 kg, Ilie Matei 
l-a întrecut pe Valeri Jdanov 
(U.R.S.S.).

POLO. Competiția internațională 
de polo pe apă „Cupa Dunării" s-a 
încheiat la Bratislava cu succesul 
selecționatei României, care a ter
minat neînvinsă turneul, totalizind 
8 puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Cehoslovaciei, Po
loniei — cu cite 5 puncte, Angliei — 
2 puncte și echipa secundă a Ceho
slovaciei — zero puncte.

în ultimele două meciuri susținu
te, echipa României a învins cu sco
rul de 18—9 (4—1, 6—3, 4—1, 4—4)
formația Poloniei și a dispus cu 13—8 
(5—1, 2—3, 2—3, 4—1) de prima re
prezentativă a Cehoslovaciei.

HANDBAL. Echipa masculină de 
handbal a României, aflată în turneu 
în Elveția, a susținut două meciuri 
amicale cu selecționata țării-gazdâ. 
Handbaliștii români au obținut vic
toria în ambele partide : la So
lothurn cu 17—14 (9—7), iar la Hor- 
gen, cu scorul de 18—14 (9—7).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICS DEMOCRATE MADAGASCAR

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democrate Madagascar

ANTANANARIVO

La aniversarea independenței țării dumneavoastră, vă adresez cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate 
poporului malgaș prieten.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și cooperare dintre partidele și țările noastre vor ,cunoaște o 
dezvoltare mai dinamică, în interesul popoarelor român și malgaș, al politicii 
de pace, independență națională, colaborare și înțelegere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru poporul mal
gaș ziua de 26 iunie 
reprezintă o dată me
morabilă in frămînta- 
ta sa istorie : cu 24 
de ani în urmă iși ve
dea înfăptuit unul din 
dezideratele cele mai 
arzătoare — proclama
rea independentei.

„Insulă a comori
lor", cum a mai fost 
denumit. Madagasca
rul dispune de o gamă 
largă și variată de bo
gății ale solului și 
subsolului : fertile te
renuri agricole, cu 
recolte abundente de 
orez, cafea, trestie de 
zahăr, plante aroma
te. ca și însemnate 
rezerve minerale de 
grafit, fier, crom și 
uraniu ș.a. Ani în
delungați aceste mari 
resurse au fost ex
ploatate în interesul 
colonialiștilor și neo- 
colonialiștilor. După 
1975, odată cu venirea 
la conducerea tării a 
actualului președinte 
Didier Ratsirakâ, cu 
intensificarea efortu
rilor pentru cucerirea 
„celei de-a doua inde
pendențe" și abolirea 
puterii marelui capi
tal. a început un pro

fund proces de. valo
rificare a bogățiilor 
tării în interesul po
porului malgaș. Prin
cipalele întreprinderi 
străine, firmele de im
port și export, băncile 
și companiile de asi
gurare au fost națio
nalizate. statul contro- 
lind in prezent 62 la 
sută din economia na
țională. Un moment 
de referință l-a repre
zentat adoptarea — în 
urma unui referendum 
— a „Cartei revolu
ției socialiste malga- 
șe“. document-program 
care trasează obiecti
vele politico-sociale 
fundamentale pentru 
transformarea progre
sistă a societății. Rea
lizările ’ înregistrate în 
anii care au trecut de 
la adoptarea Cartei se 
constituie in mărturii 
ale voinței poporului 
malgaș de a-și inten
sifica eforturile în ve
derea dezvoltării ge
nerale a țării, o etapă 
semnificativă în a- 
ceastă direcție consti- 
tuind-o îndeplinirea 
actualului pian cinci
nal (1982—1986),

Animat de senti
mente de prietenie și

DE LA
Depunătorii care economisesc pe 

libretele de economii cu dobindă și 
ciștiguri și pe libretele de econo
mii cu ciștiguri sînt informați de 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni că tragerea la sorți pentru 
acordarea cîștigurilor pentru tri
mestrul II a.c. va avea loc pe data 
de 30 iunie 1984 la ora 13,30 în 
sala Casei de cultură din str. 
Zalomit nr. 6 din Capitală. La ace
eași dată și în aceeași sală va 
avea loc și tragerea la sorti a obli
gațiunilor C.E.C. cu ciștiguri pen
tru luna iunie a.c.

Cu acest prilej. Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni va acorda 
numeroase ciștiguri în bani și 
obiecte în valori cuprinse între 
50 000 lei și 800 lei.

Casa de Economii și Consemna
tiuni invită pe cei interesați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
tragerilor la sorți.

★
Depunătorii la C.E.C. beneficia

ză de multiple drepturi si avantaje 
printre care și păstrarea secretului 
privind numele depunătorului, ale 
titularilor depunerilor și operațiile 
efectuate de C.E.C. Legea finanțe
lor și Statutul C.E.C. reglementea
ză că informații în legătură cu su
mele depuse la C.E.C. se dau de 
organele Casei de Economii și 
Consemnatiuni numai in scris, pe 
bază de cerere scrisă sau de adre
să. cu condiția prezentării libretu
lui sau indicării numărului aces
tuia :

— titularilor libretelor de eco
nomii ;

— persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înșerisă în li
bret, dar numai pentru operațiile 
făcute ,de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nume
le altor persoane ;

— persoanelor împuternicite de 
către titulari prin procură sau 
printr-o altă formă de împuterni
cire legală, in limitele stabilite prin 
împuternicire ;

— părinților și tutorilor, pentru 
depunerile aparținînd titularilor 
minori :

— persoanelor înscrise la dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului si numai pentru 
soldul existent la data decesului :

— moștenitorilor legali sau testa
mentari. prin atestarea acestei ca
lități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești, numai 
pentru soldul existent la data de
cesului titularului.

Potrivit legii, nici un alt organ de 
stat sau persoană în afară de cele 
arătate mai sus nu are dreptul să 
ceară date informative asupra de
punătorilor și operațiilor efectuate 
de aceștia la Casa de Economii și 
Consemnatiuni.

★
Opțiunea de a păstra la C.E.C. 

economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui 
lucru. Opțiunea aceasta strict indi
viduală este stimulată si de nu
meroasele drepturi și avantaje pe 
care Casa de Economii și Consem
natiuni le asigură tuturor depună
torilor — economisirea la C.E.C. 
constituind astfel un mijloc efi
cient, nu numai de păstrare a eco
nomiilor bănești personale, dar si 
de sporire necontenită a acestora, 
prin dobinzile și cistigurile acor
date de C.E.C.

— Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C., titularii depu
nerilor sau persoanele împuternici- 

solidaritate fată de 
toate popoarele care 
au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare, poporul român 
urmărește cu viu in
teres eforturile crea
toare ale poporului 
malgaș pe calea îm
plinirii aspirațiilor 
sale de progres. Intre 
tara noastră și Repu
blica Democratică Ma
dagascar s-au stator
nicit raporturi de prie
tenie și colaborare 
care cunosc o evoluție 
ascendentă. Aceste 
raporturi au fost pu
ternic impulsionate de 
convorbirile dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Didier Ratsiraka, 
prilejuite de vizita la 
București a șefului 
statului malgaș. înțe
legerile la care s-a a- 
juns la nivel înalt au 
deschis perspective 
din cele mai favora
bile pentru extinderea 
și diversificarea coo
perării. pe baze echi
tabile. în interesul 
ambelor țări, al cauzei 
generale a păcii, inde
pendenței și progre
sului popoarelor.

C. E. C.
te de aceștia putând solicita oricînd 
restituirea totală sau parțială a su
melor depuse.

— Sumele păstrate la C.E.C., do
binzile și ciștigurile atribuite, pre
cum și transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sint scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire în 
favoarea a cel mult două persoane, 
care pot efectua operații de depu
neri, restituiri sau lichidări din 
soldul instrumentului de economi
sire respectiv. Clauza de împuter
nicire este valabilă numai pe 
timpul vieții titularului. .

— După decesul titularului, de 
soldul economiilor pot beneficia 
persoanele indicate de acesta prin 
dispoziția testamentară. în cazul 
în care titularul nu a introdus dis
poziția testamentară, sumele se 
restituie moștenitorilor legali sau 
testamentari ai titularului ne baza 
si în limitele stabilite prin certifi
catul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea ne numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret sint 
supuse condiției inițiale.'

— Sumele depuse sînt purtătoa
re de dobînzi ori ciștiguri în bani, 
obiecte sau excursii. Ciștigurile se 
acordă prin trageri Ia sorti lunare 
sau trimestriale.

— Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună după cum cred de 
cuviință, timp nelimitat, de su
mele depuse, legea asigurînd im
prescriptibilitatea acestora. De 
aceeași dispoziție legală beneficia
ză si dobinzile. precum si cistigu
rile obținute. Datorită acestui fapt, 
dobinzile și ciștigurile pot fi înca
sate. ca si depunerile, oricînd de 
depunători.

★
Cetățenilor care doresc să econo

misească pe un libret care pe lingă 
dobinda anuală le acordă și șansa 
să obțină prin trageri la sorți un 
ciștig, astăzi le prezentăm libretul 
de economii pentru turism.

Avantajul specific al depuneritor 
pe acest libret constă in faptul că 
din dobinda anuală de 4.5 la sută,
2 la sută se acordă sub formă de 
ciștiguri in excursii în străinătate 
organizate de Ministerul Turismu
lui, iar 2,5 la sută in numerar prin 
înscrierea in libret. Ciștigurile se 
acordă prin trageri la sorți trimes
triale. libretelor care au in tot 
cursul trimestrului pentru care se 
efectuează tragerea la sorți, un sold 
de minimum 3 000 de lei, provenit 
din depuneri anterioare trimestru
lui respectiv. în valoarea cîștiguri
lor sînt incluse și soldurile de
3 000 de lei ale libretelor ciștigă- 
toare.

Emiterea libretelor de economii 
pentru turism, operații de depu
neri și restituiri se pot efectua la 
oricare unitate proprie C.E.C. și 
oficiile poștale autorizate.

De reținut că titularii libretelor 
de economii ieșite cîștigătoare pot 
ceda excursiile celorlalți membri ai 
familiei lor, respectiv soției (so
țului), copiilor minori, precum și 
părinților în cazul titularilor mi
nori.

Titularii libretelor de economii 
pentru turism cîștigătoare sau per
soanele menționate mai sus bene
ficiază de excursia cîștigată. înde
plinind formalitățile necesare prin 
O.N.T.

teatre
9 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Studioul 
tânărului muzician (VI) ; Concert 
susținut de studenți ai Conservato
rului „George Enescu" din Iași — 19; 
(Muzeul ele Artă' al Republicii Socia
liste România) : Recital de pian San
du Sandrin — 18; (sala Studio) :
Treptele afirmării artistice : Grlgore 
Cudalbu și Cristina Stănescu, pian
— 17.30.
9 Opera Română (13 18 57) : Aida
— 18.
9 Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via — 19. 

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintul — 19.
9 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi-,- 
fluturi — 19.
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) ; Citadela Sfărimată
— 18,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 18,30.
O Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Boema) : vacantă 
cu., cîntec — 19,30.
9 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Punguța cu doi bani
— 10.

9 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Arca bunei speranțe — 18,30.
9 Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție !.. Estrada în emi
sie" — 19,30.

i n e m ac

9 O sută de bucurii : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30.
© întoarcerea Vîașinilor : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19.30, VII
TORUL (11 48 03) — 15.30; 17,30; 19.30.
O Lișca : PACEA (60 30 85) — 19,30.
9 Secretul lui Bachus : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLACARA (20 33 40) — 15,30; 17,30;
19.30.
® Scopul și mijloacele : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (213186) 9; 11; 13; 15; 17.15;
19.30.
9 Legenda statuetelor Chang : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
9 Călăuza „Pană Albă" 1 BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
9 Marele șarpe : DRUMUL SĂRII 

(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30, PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
@ In așteptarea lui Fllip : FEREN
TARI (80 49 85) — 15.30; 17,30: 19,30.
0 Omul care a tnchis orașul : MIO
RIȚA (10 67 40) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.
0 De dragul tău, Anca : STUDIO 
(59 53 15) — 18.45.
0 Avarul : STUDIO (59 53 15) — 9,45: 
12; 14,15; 16,30; 20,30.
0 Lovitura fulgerătoare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21.
0 Tații și bunicii: POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17.15; 19,30.
0 A opta minune a lumii : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 15,30; 17,30;
19,30.
9 Legenda călărețului singuratic :

PATRIA (11 86 25) — 9: 11,15: 13,30;
15.45; 18: 20,15, SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 20. BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: 11 ; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FEROVIAR (50 51 40) - 9; 11; 13.15; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
9 Madame Sans-GOne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
9 Vizita Ia domiciliu : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
9 Yankeii : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 12; 16; 19, MELODIA (11 13 49) — 
9; 12; 16; 19, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,30; 14,30; 17,15: 20.
9 Strada Hanovra : GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
9 Polițist sau delincvent : LIRA 

(317171) r— 16; 18.15; 20.30, la gră
dină — 20,45.
9 Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,30.
0 Parada Chaplin : DOINA (16 35 38)
— 12; 14,30; 16.45; 19,15.
0 Avertismentul : UNION (13 49 04)
— 10: 13; 16; 19.
0 Cuscrii : GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
9 Martorul știe mai mult : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 21.
O Par și impar : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Iubire fără soare: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
0 îmi sare țandăra : GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
0 Cactus Jack t PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.
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Reuniune-dialog la Moscova a mișcărilor 
și organizațiilor pentru pace din peste 20 de țări
MOSCOVA 25 (Agerpres) - La Moscova a avut loc cea de-a doua 

reuniune-dialog a reprezentanților mișcărilor și organizațiilor care militea
ză pentru dezarmare și pace, dintr-o serie de state din Europa occidentală 
și America de Nord. Au participat aproximativ 100 de militanți pe tărîm 
politic și social din peste 20 de țări, in cursul dezbaterilor — relatează 
T.A.S.S. - in pofida deosebirilor de vederi în ce privește evaluarea unor 
evenimente și probleme ale vieții internaționale, majoritatea participanți- 
lor s-au pronunțat în favoarea organizării de acțiuni comune pentru înlă
turarea pericolului războiului nuclear, încetarea cursei 
malizarea relațiilor internaționale.

înarmărilor și nor-
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Cheltuielile militare agravează criza
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

în orașul Seattle — important cen
tru industrial de pe coasta vestică 
a S.U.A. — se desfășoară lucrările 
unui seminar consacrat probleme
lor opririi cursei înarmărilor și re
alizării dezarmării, inițiat de cu
noscuta organizație obștească „Me
dicii în lupta pentru responsabili
tate socială" și de sindicatele loca
le. Participanții la dezbateri au ex
primat părerea că accelerarea com
petiției militare în etapa actuală, 
în special punerea la punct a unor 
noi sisteme de arme nucleare și a 
altor arme de distrugere în masă, 
face să sporească riscul declanșării

Denunțarea activității
VIENA 25 (Agerpres). — Sub lo

zincile „Războiul și fascismul nu 
trebuie să se mai repete !“, „Toate 
forțele în lupta pentru apărarea 
păcii !“, în landul austriac Styria 
a avut loc un miting organizat de 
Partidul Comunist din Austria, la 
care au luat parte veterani ai luptei 
de rezistentă împotriva nazismului, 
muncitori din întreprinderile indus-

economica
nucleare la scarăunei catastrofe

globală. Concomitent, s-a arătat că 
alocarea unor fonduri uriașe pen
tru alimentarea cursei înarmărilor 
contribuie la agravarea crizei 
economice și la perpetuarea u- 
nor fenomene ca foamea și’ sub
nutriția, care afectează sute de mi
lioane de oameni de pe planeta 
noastră. S-a degajat concluzia că 
se cer întreprinse acțiuni urgente, 
care să frîneze cursa.înarmărilor și 
să permită canalizarea 
înghițite de aceasta spre 
rea marilor probleme ce 
lumea în care trăim.

resurselor 
solufiona- 
confruntă
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BEIJING MASERU

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinez

BEIJING 25 (Agerpres). — La 25 
iunie, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, au fost trans
mise tovarășilor Hu Yaobang, secre
tar general al C.C. al P.C. Chinez, 
Deng Xiaoping, președintele Comi
siei Centrale Consultative a P.C.C.. 
Zhao Ziyang, premierul Consiliului 
de Stat, și Li Xiannian, președintele 
R.P. Chineze, un mesaj de caldă 
prietenie și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și de noi succese 
în activitatea consacrată dezvoltării 
și prosperității Republicii Populare 
Chineze.

Din partea conducătorilor chinezi, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate un salut cordial, tovărășesc 
și cele mai calde urări de sănătate, 
fericire, viată îndelungată și de noi 
și tot mai mari succese în activita
tea neobosită dedicată făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre comu
nism, destinderii, păcii și colaborării 
între toate țările lumii.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întîlnirii tovarășei Ana 
Mureșan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul comerțului interior, 
aflată într-o vizită de prietenie in 
R.P. Chineză, cu tovarășul Yao 
Yilin, membru supleant al Biroului 
Politic, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
în , cadrul întîlnirii s-a efectuat un 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
colaborării dintre ministerele de co
merț interior din cele două țări, sub- 
liniindu-se că acestea se înscriu pe 
linia bunelor raporturi de strînsă 
prietenie existente între partidele, 
țările și popoarele noastre.

★
în aceeași zi, în prezența tovară

șului Yao Yilin, tovarășa Ana 
Mureșan și tovarășul Liu Yi, minis
trul comerțului al R.P. Chineze, au 
semnat protocolul privind colabora
rea dintre ministerele de comerț in
terior din cele două țări în anul 1984. 
Sint prevăzute diferite forme de co
laborare, inclusiv schimbul de bunuri 
de larg consum.

La întîlnire și semnare a partici
pat Angelo Miculescu, ambasadorul 
României în China.

grupărilor neonaziste
triale din Styria, reprezentanți ai 
organizațiilor de femei și de tine
ret. Ei au denunțat activitatea or
ganizațiilor neonaziste și au cerut 
adoptarea de măsuri pentru inter
zicerea acestora, reafirmîndu-și 
hotărîrea de a continua și intensi
fica lupta pentru apărarea și con
solidarea păcii, împotriva perico
lului de război.

Manifestație antinucleară la Tokio
TOKIO 25 (Agerpres) — La che

marea Partidului
Consiliului general al sindicatelor 
din Japonia, peste 25 000 de per
soane au participat, la Tokio, la o 
amplă manifestație de protest îm- 

. potriva proiectelor de amplasare 
ț a rachetelor cu încărcătură nu- 
i cleară ..Tomahawk" pe navele a- 
' mericane care intră în apele teri- 
!

*

socialist și a

toriale nipone — informează agen
ția Reuter. Demonstranții au ce
rut. de asemenea, respectarea

strictă a celor trei principii nenu
cleare înscrise în Constituția Ja
poniei : a nu produce, a nu achi
ziționa și a nu introduce arme nu
cleare pe teritoriul tării.

Această acțiune, arată agențiile 
de presă, se înscrie în contextul / 
marilor demonstrații organizate în ț 
ultima perioadă în întreaga tară ' 
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la măsuri eficiente de 
dezarmare și de salvgardare a pă
cii.

i
i i

it. încercînd J
demonstranți. >

Pentru eliberarea întregii Europe de arme nucleare
BONN 25 (Agerpres). — Membri 

ai Mișcării pentru pace din R.F. 
Germania au participat duminică 
la demonstrații organizate în jurul 

k bazelor militare americane de la 
J Mutlangen și Ramstein, informea- 
* ză agenția United Press Interna- 
(, tionaj. Protestanții s-au pronunțat

Împotriva amplasării pe teritoriul 
vest-german a rachetelor nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune de tip ..Pershing—2“. pentru 
eliberarea întregii Europe de ar
mele nucleare.

Politia a intervenit, 
sări disperseze pe <___________
Au fost arestate 27 de persoane.

Deschiderea lucrărilor Comitetului internațional 
pentru cercetări spațiale

VIENA 25 (Agerpres). — în orașul 
austriac Graz s-au deschis lucrările 
celei de-a XXV-a sesiuni a Comite
tului internațional pentru cercetări 
spațiale (COSPAR), la care iau parte 
aproximativ 1 300 de savanti, cerce
tători și alți specialiști în problemele 
spațiului extraatmosferic, din 40 de 
țări ale lumii. Participanții la se
siune, care se va încheia pe 7 iulie.

examinează diferite aspecte ale coo
perării internaționale în vederea uti
lizării în scopuri pașnice a spațiului 
cosmic, între care utilizarea rezulta
telor obținute în cercetările asupra 
Cosmosului în geologie, geodezie, 
oceanografie, meteorologie și agri
cultură.

Sesiunile acestui organism au loc 
din doi în doi ani.

phenian: Miting de masă cu prilejul 
„Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean1*

Șeful statului Lesotho
I- a primit pe ambasadorul

României
MASERU 25 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se șefului statului Lesotho, regele 
Motlotlehi Moshoeshoe al II-lea, un 
cald salut, urări de sănătate, bună
stare și fericire poporului prieten 
din Lesotho.

Mulțumind, regele Moshoeshoe al
II- lea a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cald 
salut, urări de fericire personală și 
de prosperitate poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului Lesotho a tovarășului Vasile 
Mușat, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de ambasa
dor al Republicii Socialiste România 
în Regatul Lesotho.★

în cadrul unei întrevederi separa
te, ambasadorul român a avut con
vorbiri cu primul ministru al Rega
tului Lesotho, Leabua Jonathan, care 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, urări de 
multă sănătate și fericire, iar po
porului român noi succese în dez
voltarea și înflorirea frumoasei sale 
țări.

DE „ZIUA LIBERTĂȚII AFRICII DE SUD“

PHENIAN 25 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc un miting de 
masă, cu prilejul „Lunii. de solida
ritate cu lupta poporului coreean", 
care a reunit, după cum transmite 
agenția A.C.T.C., peste 100 000 de 
persoane. Au participat Pak Sen 
Cer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, alți 
conducători de partid și de stat.

A luat cuvîntul Hwang Jang Yop, 
secretar al C.C. al P.M.C., vicepre
ședinte al Comitetului pentru reu- 
nificarea pașnică a patriei, care a 
evocat marea victorie obținută de 
poporul coreean în războiul de eli
berare a patriei. Evidențiind că 
Partidul Muncii din Coreea și Gu

vernul R.P.D. Coreene depun toate 
eforturile pentru reunificarea paș
nică a tării, vorbitorul a reamintit 
propunerea înaintată de președintele 
Kim Ir Sen privind crearea Repu
blicii Confederale Democrate Ko- 
ryo. El a. subliniat că începerea 
grabnică de convorbiri tripartite in
tre R.P.D. Coreeană. Statele Unite și 
Coreea de Sud este imperativ nece
sară pentru înlăturarea pericolului 
de război și crearea de premise pen
tru reunificarea independentă și 
pașnică a Coreei.' Totodată, vorbito
rul a reliefat necesitatea retragerii, 
fără întirziere. a forțelor americane 
din Coreea de Sud.

Mitingul a fost urmat de o mare 
demonstrație pe străzile Phenianu
lui.

FONTAINEBLEAU:
Reuniunea Consiliului C.E.E.

PARIS 25 (Agerpres). — Luni a în
ceput la Fontainebleau, în apropiere 
de Paris, reuniunea Consiliului 
C.E.E., la care participă șefii de stat 
și de guvern ai celor 10 state membre 
ale Pieței comune, informează agen
țiile internaționale de presă. Intre 
principalele probleme aflate pe agen
da celor două zile de dezbateri se 
află contenciosul privind contribuția 
Marii Britanii la bugetul comunitar, 
modalitățile de refinanțare a bugetu

lui C.E.E., marcat de un deficit de 
circa 2 milioane unități de cont vest- 
europene, căile de combatere a șo
majului care afectează, pe ansamblul 
„celor zece", circa 12,7 milioane de 
oameni și dosarul aderării Spaniei și 
Portugaliei la Piața comună. In cen
trul atenției participanților se află, 
de asemenea, relațiile Est-Vest, pre
cum și probleme ale vieții politice 
internaționale.

Deschiderea Tîrgului 
internațional de chimie 

de la Bratislava
BRATISLAVA (Agerpres). — 

La Bratislava s-a deschis cea 
de-a XVI-a , ediție a Tîrgului 
internațional de chimie „Incheba 
’84“, la care participă peste 400 
de firme și întreprinderi din 22 
de țări.

România este reprezentată de 
întreprinderile de comerț exte
rior „Chimimportexport“ și „Da
nubiana", care expun o gamă 
variată de sortimente.

In ziua deschiderii, pavilionul 
românesc a fost vizitat de Jozef 
Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C.. prim-secretar al 
C.C al P.C. din Slovacia, Peter 
Colotka. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele Gu
vernului R.S. Slovace, de alți 
membri ai conducerii de partid 
și de stat cehoslovace.

LONDRA: Conferință

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 25 (Agerpres). — Consi

liul militar libanez, format din șase 
persoane, s-a întrunit luni în prima 
sa ședință, sub conducerea noului co
mandant al forțelor militare libaneze, 
generalul Michel Aoun, pentru a 
examina planul de restabilire a 
securității, adoptat la sfîrșitul săptă- 
mînii .trecute de guvernul de Uniune 
Națională al premierului Rashid Ka- 
rame. S-a subliniat necesitatea reluă
rii controlului de către armata liba-

v 
neză asupra capitalei țării, a renun
țării la împărțirea Beirutului în sec
toare de est și de vest, a restabilirii 
traficului intre aceste zone ale capi
talei.

Pe fundalul eforturilor de regle
mentare politică a situației din Li
ban, postul de radio Beirut, citat de 
agențiile , de presă, informează că luni 
dimineață s-au înregistrat schimburi 
de focuri între combatanți ai miliții
lor druze și militari ai armatei, în re
giunea muntoasă Souk El Gharb.

împotriva apartheidului
LONDRA 25 (Agerpres). — Opinia 

publică din Marea Britanie iși va in
tensifica lupta pentru abolirea poli
ticii inumane de discriminare’ rasia
lă din Republica Sud-Africană — au 
arătat, in luările lor de cuvint, pâf- 
ticipanții la conferința organizată la 
Londra cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la crearea organizației obștești 
britanice „Mișcarea împotriva apar
theidului". între altele, ei au cerut 
țărilor occidentale și companiilor 
transnaționale care colaborează cu 
regimul minoritar rasist de la Preto
ria să înceteze această cooperare, 
care încurajează autoritățile sud-a- 
fricane în continuarea politicii de 
apartheid si în perpetuarea ocupării 
ilegale a Namibiei.

în baza unei hotărîri a Conferin
ței mondiale împotriva apartheidu
lui, rasismului și colonialismului, 
care a avut loc la Lisabona în iu
nie 1977, în întreaga lume la 26 iu
nie este- marcată „Ziua libertății 
Africii de Sud".

în cronica luptei poporului Afri
cii de Sud împotriva asupririi ra
siale, pentru libertate și o viață 
demnă, ziua de 26 iunie a înscris 
un eveniment de referință : adop
tarea Cartei libertății. Pentru Con
gresul Național African (A.N.C.)
— inițiatorul acestui document
— ca și pentru forțele pro
gresiste și democratice din în
treaga lume, aniversarea proclamă
rii Cartei Libertății prilejuiește 
trecerea în revistă a situației dra
matice a milioane de oameni, per
secutați de către autoritățile rasis
te de la Pretoria pentru culoarea 
pielii lor, condamnarea fermă a 
practicilor politicii de apartheid și 
discriminare rasială din această 
țară și, totodată, reafirmarea soli
darității cu lupta dreaptă pentru 
abolirea acestor practici, pentru 
egalitatea în drepturi a tuturor lo
cuitorilor Africii de Sud.

Carta Libertății, afirmînd opțiu
nile fundamentale ale întregului 
popor sud-african pentru un pro
gram de luptă in care se regăsesc 
obiective și aspirații legitimate de 
istorie și de viață, proclamă Afri
ca de Sud ca aparținind tuturor ce
lor care trăiesc pe acest teritoriu — 
unul din cele mai bogate din lume
— fără deosebire de rasă sau na
ționalitate.

Din păcate, sfidînd dezideratele 
firești ale populației de culoare, 
care alcătuiește marea majoritate 
(22 milioane) a locuitorilor, regimul 
sud-african, instalat la putere în 
1948, a transformat țara intr-un 
imens ghetou. Cele 5 milioane de 
albi monopolizează întreaga putere 
politică și economică ; întregul

aparat politic și guvernamental, 
întreaga industrie și toate celelalte 
ramuri ale economiei se află in 
miinile unei minorități, care neso
cotește cele mai elementare drep
turi ale populației africane, înghe
suită in bantustane — adevărate 
rezervații destinate oropsiților 
soartei. Deosebit de brutale sint 
represiunile rasiștilor împotriva u- 
nor militanți de frunte ai A.N.C., 
ca Nelson Mandela, Walter Sisulu 
sau Raymond Kathada, aflați în 
închisori de peste 20 de ani, singe- 
roase sint răfuielile cu toți aceia 
ce-și ridică glasul și luptă împotri
va regimului rasist. Practicile a- 
partheidului nu s-au oprit însă la 
granițele sud-africane, ele s-au ex
tins și în Namibia, teritoriu ocupat 
abuziv de R.S.A., refuzîndu-i-se 
poporului namibian dreptul legitim 
la independență.

Aspirațiile populației majoritare 
din Republica Sud-Africană. în
dreptate spre cucerirea libertății și 
demnității, s-au bucurat și se bucu
ră de solidaritatea nedezmințită a 
României socialiste, a poporului 
român. Poziția consecventă a tării 
noastre in sprijinul eradicării ra
sismului, a vestigiilor colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
asigurarea drepturilor imprescrip
tibile ale populației sud-africane de 
a-și făuri viața așa cum și-o do
rește. in deplină libertate, și-a găsit 
expresie în multiple acțiuni, de
mersuri, în propunerile la Națiunile 
Unite. în alte foruri internaționale.

Reafirmindu-și aceste sentimente 
de' sprijin și solidaritate, opinia 
publică din tara noastră îșl expri
mă încrederea că lupta dreaptă a 
populației africane majoritare din 
R.S.A. va triumfa, că. prin elimi
narea apartheidului și a politicii 
de discriminare rasială, se vor crea 
condițiile pentru dezvoltarea li
beră. egală în drepturi, a tuturor 
locuitorilor tării, fără deosebire de 
rasă sau culoarea pielii.

CONVORBIRI. Delegația Repu-
I blicii Nicaragua, condusă de Daniel 

Ortega Saavedra, membru al Direc
ta I tiunii Naționale a Frontului Șandi-

I nist de Eliberare Națională, coor
donatorul Juntei Guvernului de

■ Reconstrucție Națională din Nica
ragua, și-a încheiat, luni, vizita la

' Varșovia, unde a avut convorbiri 
cu Wojciech Jaruzelski, prim-secre-

I tar al C.C. al P.M.U.P., președinte-
I le Consiliului de Miniștri al R.P. 

Polone. Au fost examinate — rela-
I tează agenția P.A.P. — posibilită- 
| țile de promovare a relațiilor 

bilaterale, precum și aspecte ale
• actualității politice internaționale, 

în aceeași zi, delegația a sosit
' la Budapesta. în cadrul convorbiri

lor cu Jănos Kădâr, prim-secretar
I al. C.C. al .P.M.S.U., au fost discu-
I tate probleme ale dezvoltării rela

țiilor politice și economice bilate-

Irale, fiind, totodată, abordate pro
bleme internaționale de interes 
comun.

I LA TORONTO A AVUT LOC 
ȘEDINȚA LĂRGITĂ A COMITE-

1 TULUI EXECUTIV CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN

I CANADA, în cadrul căreia au fost
I examinate pregătirile efectuate de 

P.C. din Canada pentru alegerile
I parlamentare și sarcinile partidu

lui în actuala etapă, unele pro
bleme ale construcției de partid, 
precum și participarea comuniști
lor canadieni la lupta pentru 
dezarmare și pace.

CONSULTĂRI ALE SECRETA
RULUI GENERAL AL O.N.U. ÎN 
PROBLEMA CIPRIOTA. Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a început consultările in 
vederea soluționării crizei cipriote, 
conferind la sediul din New York 
al Națiunilor Unite cu ambasadorii 
Ciprului, Greciei și Turciei, infor
mează agenția Taniug. Surse din 
Nicosia citate de agenția Taniug 
afirmă că, la sfîrșitul lunii iulie, 
secretarul general al O.N.U. va 
prezenta celor două părți cipriote 
planul său privind soluționarea cri
zei din insulă.

ÎNTREVEDERE. Cu prilejul u- 
nei întrevederi cu Porfirio Munoz 
Ledo, președintele „Grupului celor 
77“. Wu Xueqian. consilier de stat 
și ministrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze, a declarat că tara 
sa sprijină poziția și cererile juste 
ale statelor în curs de dezvoltare 
privind necesitatea îmbunătățirii 
relațiilor Nord-Sud — informează 
agenția China Nouă.

OBIECTIVE FUNDAMENTALE NE POLITICII EXTERNE PROMOVATE BE TMfl NDASTRA, BE PREȘEDINTELE NICOLBE CEABSESCU

13. Principialitate și consecvență în dezvoltarea 
colaborării cu toate statele lumii

în spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm 
relațiile cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire so
cială, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, participînd activ 
la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de 
valori. Considerăm că pe această bază se poate asigura realiza
rea unei păci trainice, se poate merge mai ferm înainte, spre o 
lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Una din trăsăturile fundamentale 

ale politicii externe românești pro
movate de-a lungul celor patru de
cenii care au trecut de la actul isto
ric de la 23 August 1944, și în mod 
deosebit după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de cînd în fruntea partidului 
și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o constituie orientarea 
permanentă, statornică și principială 
spre extinderea continuă a colaboră
rii cu, toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, de mări
me, potențial sau grad de dezvoltare, 
întreaga activitate desfășurată în a- 
ceastă perioadă de țara noastră pe 
plan extern pune cu putere în lumi
nă, ca pe un element definitoriu, 
faptul că, preocupîndu-se neabătut 
de dezvoltarea largă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste, de întărire 
a conlucrării cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate. România socia
listă a promovat și promovează, în 
același timp, în spiritul coexistenței 
pașnice, o politică de largă coopera
re, reciproc avantajoasă, cu toate sta
tele lumii, inclusiv cu țările capita
liste dezvoltate.

Imperativ fundamental al 
contemporaneității. Această 
orientare programatică, în promova
rea căreia rolul determinant revine 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cafe a elabqrat o 
concepție unitară, atotcuprinzătoare 
și de amplă perspectivă privind par

ticiparea activă a României la divi
ziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori materia
le și spirituale, a adus țării noastre 
un imens prestigiu și numeroși 
prieteni pe toate meridianele globu
lui. Ea și-a găsit materializare în 
extinderea fără precedent a legături
lor internaționale ale țării noastre, 
mai cu seamă în ultimele două de
cenii, supranumite, pe drept cuvînt, 
„Epoca Ceaușescu". Astăzi, tara 
noastră întreține relații diplomatice 
cu 139 de state, față de 67 în 1965, și 
raporturi economice cu peste 150 de 
țări de pe toate continentele.

Un asemenea salt spectaculos în ce 
privește sfera de cuprindere a rela
țiilor noastre externe, ca și substanța 
lor, s-a întemeiat, înainte de toate, 
pe faptul că România, președintele 
Nicolae Ceaușescu concep în mod 
activ coexistenta pașnică, pornind în
totdeauna de la considerentul că deo
sebirile de orînduire socială, de con
cepții politico-ideologice nu trebuie 
să impieteze asupra promovării unor 
relații de încredere și conlucrare pe 
plan economic, politic, tehnico-știin- 
țific și cultural.

Prin poziția de principiu adoptată 
și prin acțiunile desfășurate în de
cursul acestor ani pe plan extern. 
România a dezvoltat și îmbogățit 
conceptul de coexistentă pașnică, 
subliniind insistent că din moment 
ce coexistenta între țări cu orînduiri 
diferite e singura alternativă ra
țională și avantajoasă pentru toți, 
de aici decurge logic și necesitatea 
unei normalizări și îmbunătățiri a 
relațiilor dintre state, colaborarea 

multilaterală dintre ele constituind 
un imperativ major al contempo
raneității. Așa cum a subliniat în 
repetate rînduri conducătorul parti
dului și statului nostru, coexis
tenta pașnică nu poate fi redusă 
la absența ostilităților armate, la re
lații glaciale, de fapt la situația „nici 
război, nici pace". O veritabilă co
existență, în care sint interesate toa
te popoarele, presupune ameliorarea 
permanentă a relațiilor dintre state, 
lărgirea schimburilor și colaborării 
prietenești dintre ele, ca mijloc sigur 
de sporire a încrederii reciproce și 
implicit de evitare a confruntării.

Tocmai în acest spirit, România 
și-a extins și iși extinde raporturile 
multilaterale cu țările capitaliste 
dezvoltate. Un rol hotărîtor în con
tinua lărgire și adîncire a raporturi
lor României cu aceste state, ca, de
altfel, cu toate statele lumii, l-a avut 
promovarea cu consecvență de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a meto
dei dialogului la cel mai înalt nivel. 
Astfel, în anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, președintele 
României a efectuat peste 30 de vi
zite în, practic, toate țările capitaliste 
dezvoltate și a avut, totodată, la 
București, întîlniri cu peste 40 de 
șefi de sțat și de guvern, cu nume
roși lideri: politici, membri de gu
vern, parlamentari, reprezentanți ai 
vieții publice din aceste țări.

întîlnirile și convorbirile la nivel 
înalt s-au soldat cu semnarea de 
documente politice de o deosebită 
importanță — cu țări de o mare di
versitate. ineluzînd republici și mo
narhii. membre ale unor alianțe mi

litare sau state neutre — ca, de 
exemplu, tratatul de prietenie și 
cooperare cu Portugalia (primul tra
tat de acest gen încheiat între țări 
aparținind unor alianțe militare di
ferite) ; declarații solemne comune cu 
țări ca Belgia, Luxemburg, Olanda, 
Italia, R. F. Germania, S.U.A., Gre
cia, Marea Britanie, declarații sau 
comunicate comune cu Franța, Spa
nia, Norvegia, Danemarca, Austria și 
altele.

Convorbirile la nivel înalt și docu
mentele convenite cu . aceste state — 
ca și documentele similare încheiate 
cu celelalte țări — au constituit con
tribuții importante la dezvoltarea le
găturilor bilaterale cu țările respec
tive și, în același timp, la afirmarea 
unui nbu tip, cu adevărat democratic, 
de relații internaționale, la promo
varea unei politici de înțelegere și 
colaborare, de independență și pace.

Principiile egalității și 
neamestecului, chezășie a 
unei colaborări trainice. La 
baza relațiilor cu statele capitaliste 
dezvoltate, ca dealtfel a legăturilor 
cu toate statele lumii, partidul și sta
tul nostru așază în mod neabătut 
respectarea riguroasă a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, ale 
dreptului fiecărui popor de a decide 
de sine stătător asupra destinelor sale 
— aceste principii cardinale fiind sin
gurele în măsură să asigure conlu
crarea durabilă și rodnică între na
țiuni.

în condițiile în care în lumea con
temporană există state cu orinduiri 
diferite, cu potențiale economice și 
militare din cele mai diverse, state 
mici și mari, puternic dezvoltate și 
slab dezvoltate, se impune aplicarea 
cu rigurozitate, în toate împrejură
rile, a ansamblului acestor principii, 
cu o deosebită forță evidențiindu-se 
necesitatea respectării egalității și 
neamestecului în treburile interne, a 
promovării spiritului de înțelegere, 
luarea în considerare a intereselor 
fiecărei țări.

Ca rezultat al traducerii în viață a 
acestei orientări, a principiilor pe 
care se bazează, țara noastră între
ține bune relații cu toate statele lumii, 
iar politica promovată de România, 
de președintele ei se bucură de cea 
mai înaltă apreciere pretutindeni. Nu 
o dată șefi de stat și de guvern, 
personalități politice de cele mai di
ferite orientări au tinut să releve cu 
admirație principialitatea și consec
venta acestei politici, faptul că tara 
noastră oferă un exemplu de con
lucrare rodnică cu toate țările, in
diferent de orînduire sau aparte
nență la grupările și organizațiile 
politico-militare. Temeiul acestei a- 
precieri unanime îl constituie toc
mai promovarea consecventă a 
unui sistem de relații interstatale 
purtind amprenta gîndirii nova
toare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care susține ferm și 
fără echivoc că deosebirile de or
din ideologic nu trebuie transfe
rate pe planul relațiilor dintre sta
te, după cum nici deosebirile de o- 
rinduire nu trebuie să ducă Ia 
restrîngerca legăturilor, la reținere 
și izolare.

Experiența României a dovedit în 
modul cel mai convingător că a- 
tunci cînd în raporturile dintre țări 
se pun pe primul plan punctele de 
convergență, ceea ce este comun și 
reciproc avantajos, existenta unor 
puncte de vedere diferite într-o se
rie de probleme nu reprezintă — și 
nu trebuie să reprezinte — o pie
dică în calea bunelor relații. în 
orice caz nu o piedică de netrecut. 
Dealtfel, realizările României în ma
terie de promovare a relațiilor a- 
testă elocvent că lărgirea raporturi
lor noastre externe s-a desfășurat 
fără a se face „rabat Ia principii", 
arătînd deschis cu ce nu sintem de 
acord, dar dînd precumpănire po
zițiilor și intereselor comune.

Raporturile economice 
fără restricții și discrimi
nări — factor esențial, Bunele 
raporturi ale României cu statele ca
pitaliste dezvoltate iși găsesc o e- 
locventă ilustrare pe planul colabo
rării economice. în cadrul acestei 

colaborări, alături de schimburile co
merciale. se acordă o importantă 
deosebită promovării formelor mo
derne pe care le reprezintă acțiu
nile de cooperare în producție și pe 
terte piețe. Cțrca 100 dc acțiuni de 
cooperare în producție au fost per
fectate de-a lungul anilor cu fir
me din țările capitaliste dezvoltate, 
alături de înființarea cu parteneri 
din țările occidentale a 40 de socie
tăți mixte de producție și comercia
lizare în domeniile construcției de 
mașini, industriei chimice și petro
chimice. industriei ușoare, a mate
rialelor de construcție etc.

Pronuntindu-se pentru extinderea, 
diversificarea și adîncirea relațiilor 
economice și aducînd o contribuție 
proprie larg apreciată la desfășu
rarea lor în practica vieții interna
ționale. România consideră că este 
necesară înlăturarea tuturor restric
țiilor și piedicilor artificiale din ca
lea raporturilor economice intersta
tale. a tuturor practicilor protectio- 
niste și discriminatorii, apreciind că 
promovarea unor relații libere de 
obstacole și discriminări favorizează 
crearea unui climat politic propice 
păcii și înțelegerii internaționale, 
care, Ia rindul său, este de natură 
să exercite o influență pozitivă 
asupra eforturilor de depășire a di
ficultăților din economia mondială, 
asigurîndu-se astfel condiții mai 
bune pentru progresul tuturor națiu
nilor.

Paralel cu extinderea colaborării 
în sfera economică, tara noastră a 
acționat și pentru amplificarea 
schimburilor științifice și cultural- 
artistice. în forme din cele mai va
riate, în vederea unei tot mai bune 
cunoașteri reciproce, a întăririi prie
teniei și colaborării dintre po
porul român și popoarele respective. 
Dinamica acestor schimburi oglin
dește voința poporului român de a-și 
adijee o contribuție mereu mai acti
vă*  ta circuitul international de va
lori spirituale. Așa cum a subliniat 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
România concepe promovarea schim
burilor culturale ca mijloc de răs- 
pindire a tot ce a creat și creează 
mai bun omenirea in domeniul spi
ritual, de informare corectă în scopul 
întăririi respectului reciproc, consi

dered. pe bună dreptate, că tre
buie excluse cu desăvirșire propa
ganda de război, ideologia rasistă și 
șovină, tot ceea ce poate învrăjbi 
popoarele, ce nu servește scopurilor 
nobile ale apropierii.

Prin eforturi comune, spre 
țelul comun suprem : salv
gardarea păcii. Parte integran
tă a opțiunilor fundamentale de po
litică externă ale tării noastre, pro
movarea colaborării economice, teh- 
nico-stiintifice și culturale cu toate 
statele se întemeiază pe convingerea 
că. dincolo de deosebirile privind na
tura orinduirii sociale, stadiul de 
dezvoltare, apartenența sau neapar- 
tenenta la alianțele militare etc., 
statele lumii au interese fundamen
tale comune, cum sint salvgardarea 
Păcii, preîntîmpinarea unei confla
grații pustiitoare, crearea unor con
diții care să asigure dezvoltarea 
pașnică a tuturor națiunilor. Prin 
glasul președintelui ei. România a 
chemat și cheamă ca. in numele a- 
cestor obiective fundamentale co
mune. statele și popoarele să acțio
neze împreună pentru înseninarea 
orizontului international și reluarea 
politicii de destindere, pentru opri
rea amplasării noilor rachete în Eu
ropa și eliberarea continentului nos
tru și a întregului glob de spectrul 
distrugerii nucleare, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și războaie, o lume 
a înțelegerii și conlucrării fruc
tuoase între toate națiunile.

Potrivit politicii sale tradiționale 
de dezvoltare a raporturilor cu 
toate statele lumii, indiferent de sis
temul lor politic sau social. România 
socialistă va acționa și în viitor, 
așa cum a subliniat în repetate rîn
duri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru amplificarea continuă a rela
țiilor sale externe, cu convingerea 
că acest lucru corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale poporului ro
mân, cauzei păcii și înțelegerii în 
întreaga lume.

Vasile OROS


